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ާމުޤައްދިމ ާ

ِ ِدِحمِْاْلحِِنِ إ ِ ِْلِل   حِوِحِهِ دِ مِ ،ِنح حِوِحِهِ ن ِيِْعِ تحِسِْن ِت ِنِحوِحِهِ رِ فِ غِْتحِسِْن ِْإ ِِوب  ِ ِنِْمِ ِاهلل ب ِِوذِ عِ نِح،ِوِحهِ لح ِِرِ وِْش 
ح
ِئحِي ِسِحِنِْمِ اِوِحنحِسِ فِ نِْأ ِِات 

ح
حِمِحعِْأ ِنِْا،ِمِحال 

ِفحِِاهللِه ِدِ هِْيِح ُِ لح ِِ ِِل ِض  ِي ِِنِْمِح،ِوِحلح ِفحِِْلِلِ ض  َِحلح ِِيحِادِ ِ ِ،ِوِحلح
ح
ِِدِ هِحشِْأ

ح
ِِنِْأ ِِ هلِإ ِلح ِِهِ دِححِِْاهللِوِحل  ِ لح ِ ِكحِيِِْشح ِ،ِوِحلح

ح
ِِدِ هِحشِْأ

ح
حِِنِ أ داًِمِ م 

ِ سِ رِحوِحِه ِدِ بِْعِح ِول 
ح
ِعِحاهللِتِحِهِ لحِسِحرِْ،ِأ ِِْب ِالح ِة،ِوِحالحِسِحالرِ ِغِحل ِبحِ،ِفِحق ِاْلحِِن ِيِْدِ ىِوِحدِحهِ ال

ح
ِدِ أ

ح
ِنحِة،ِوِحانحِمِحىِاْل ِِحِحصح

 
َِ جِحة،ِوِحمِ اْل ِِدِحا ِِاهلل ِف 

ِ،ِفحِه ِادِ هِحجِ ِق ِحِح ِوِحلحِصح ِسِحوِحِاهلل ِات  ِوِحِهِ يِْلحِعِحِهِ مِ لح ح ِ َعح ِوِحِِلل 
ح
ِإ ِِانِ سِححِْإ ِب ِِمِْهِ عِحبِ تحِِنِْمِحوِحِهِ اب ِحِحْصِأ ِِ.ن ِيِْالِ ِمِ وِِْيحِلح

ح
ِ:دِ عِْاِبِحمِ أ

 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، هللا ޞައްލަ هللا މިފޮތަކީ ރަސޫލު 
އްތާ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަ ޙަދީޘްފޮތާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް "ކުތުބުއްސި

ނޑު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން "ދިސަލަފިއްޔާ" ވެބްސައިޓުގައި އަޅުގަ
ދާވުދާއި، ޖަމާކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ. އެހަފޮތަކީ: ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއާއި، ޞަޙީޙް މުސްލިމްއާއި، ސުނަން އަބީ

 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީއާއި، ސުނަން އަންނަސާއީއާއި، ސުނަން އިބްނިމާޖާއެވެ.

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ބޮޑު هللا ކަށަވަރުން، މިއުއްމަތަށް ހަމަ
ވެރި ނޫރަށް މިއުއްމަތުގެ މީހުން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން ނެރެ ހިދާޔަތުގެ މަތި ،ނިޢުމަތަކީ 

މަގުދައްކައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސޫލަކު ފޮނުއްވާފައިވުމެވެ. އެއީ މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު 
ޢަލައިހިވަސައްލަމައެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނުގެ މިމަތިވެރި ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި هللا ޞައްލަ

ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވި ރަސޫލުކަން ވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި، އެهللا އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. 
ފުރިހަމަކަމާއި، ޙިކުމަތާއެކު މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހެޔޮކަމެއްވާނަމަ އެކަމަކަށް 
މަގުދައްކަވައި، އެކަންކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އަދި ނުބައިކަމެއްވާނަމަ އެކަމަށް ޚަބަރުދާރުކޮށް، 

އިތުރަށް  އާ އެއްވެސްކަމެއްކަމުން ދުރުވުމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށްފަހު އިސްލާމްދީނަށް އެ
 އެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި!هللا ނުވެއްދޭނެގޮތުގެ މަތިން ދީން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. 

ންކޮށްދީ، ދީން މީސްތަކުންނަށް ބަޔާހަމައެހެންމެ، އެކަލޭގެފާނު ވަނީ، އެކަލޭގެފާނަށްފަހު އިސްލާމް
ގެ ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަތުރުއްވާނެ މަތިވެރި ޞަޙާބީންތަކެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތު 

އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، އިސްލާމްދީން ފެތުރުއްވުމުގެ މަތިވެރި މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުއްލެވި ދޫކުރައްވާފައެވެ. 
هللا ގެ ރަސޫލާ ޞައްލަ هللاރަސާއިން ތަރުބިއްޔަތުވެވަޑައިގެންނެވި ޞަޙާބީންނެވެ. ބޭކަލުންނަކީ ނަބަވީ މަދު

މަށްޓަކައި އެބޭކަލުން ވަނީ ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންނެވެ. މަގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުޢަލައިހިވަސައްލަ
ކީ އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ދަސްކުރެއްވުމާއެކު، އެބަސްފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަ

ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވުމަށްޓަކައި ފަރުވާކުޑަނުކުރައްވައެވެ. ދީނީ ދިރުންކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. ދީނީ 
ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވުމަށްޓަކައި ކިތަންމެބޮޑު ޤުރުބާނީއެއްވެވަޑައިގަންނަވަންވެސް އެބޭކަލުން ތިއްބެވީ 
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އެކަނި ދީން އޮޅުންފިލުއްވުމަށްޓަކައި އެތައް ދުވަހެއްގެ ދަތުރުތައް ތައްޔާރަށެވެ. މިގޮތުން، ހަމަ
ކުރައްވައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާއި، އަބަދުމެ އެކަލޭގެފާނާއެކު އުޅުއްވުމާއި، 

ޅާއި އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާކޮންމެކަމަކާދޭތެރޭ ހުޝިޔާރުވެތިއްބެވުމާއި، އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވާގޮތްކޮ
ޙަދީޘްކުރައްވާ ޙަދީޘްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެބޭކަލުން އައްސަވާކަމީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ 

ގެކޮޅުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު އެކަލޭގެފާނާއެކު ޞަޙާބީން އަބަދުވެސް ތިއްބައެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ކަންކަމެވެ.
ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންފިނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، އިބްނު ޢުމަރު، އިބްނު ޢައްބާސް، 
އަނަސްގެފާނުފަދަ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން އޭރު ބާލިޣުނުވާ ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވާގޮތްކޮޅާއި، 

 ހައްދަވައެވެ.ހޯއްދަވައި ހަދީޘްކުރައްވާ ޙަދީޘްތައް 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަވަހާރަވުމަށްފަހު، އެބޭކަލުން ވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި، هللا ޞައްލަ هللا ރަސޫލު
ފުރިހަމަކަމާއެކު އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ތާބިޢީބޭކަލުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެޒަމާނުގައި 

ސަޢީދު ބުން ޖުބައިރާއި، ޙިޝާމް  މަޑުމަޑުން ޢިލްމުވެރިން ޙަދީޘްތައް ލިޔުއްވަންފެއްޓެވިއެވެ. އެގޮތުން 
ގެ ފަތްފުއްތަކަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަތްފުއްތަކެކެވެ. هللاބުން ޢުރުވާއާއި، އައްޔޫބުއް ސިޚްތިޔާނީ ރަޙިމަހުމު
އަމުރުފުޅަށް އިމާމް އައްޒުހުރީފަދަ ބޭކަލުން ވަނީ ގެ هللاހަމައެފަދައިން ޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ރަޙިމަހު 

ތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަނީ، އެބޭކަލުންނަށް ޞަޙާބީންގެ ފަރާ  އެބޭކަލުންވާފައެވެ. ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައް
ކާއި، ދީނީ އެހެނިހެން ޢިލްމުތައް އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި އަތުބާޢުއް ތާބިޢީންނަށް ޙަދީޘްތަ

 ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޢުބަތު ބުން ޙައްޖާޖުއާއި، އެގޮތުން އިމާމް މާލިކާއި، ސުފްޔާން އައްޘަވްރީއާއި، ޝު
ފަދަ ބޭކަލުންވަނީ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމުގައާއި، ޙަދީޘްތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި هللا ރަޙިމަހުމު މަހްދީ 

هللا ވަރަށްބޮޑެތި އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިމާމް މާލިކު ރަޙިމަހު 
ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި ފަހުން އެބޭކަލުންގެ  .ލްމުއައްޠާ" އެކުލަވާލެއްވިއެވެމަޝްހޫރުފޮތް "އަ އެކަލޭގެފާނުގެ
ންބަލްއާއި، އަޙްމަދު ބުން ޙަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭކަލުންނަކީ ވަޑައިގެންނެވި

 ޢަލިއްޔު ބުން މަދީނީއާއި، ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީންއެވެ.

މަސައްކަތްކުރެއްވުން ގިނަވެ، މިފަންނުގައި  ޤަރުނުގައި ޙަދީޘްޢިލްމަށް ދެންއޭގެފަހުން، ހިޖުރައިން ތިންވަނަ
ވެ. ފުންނާބުއުސް އެތައް ބޭކަލުންނެއް ފާޅުވެގެންއައެވެ. ޙަދީޘްފޮތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިޔެވެން ފެށުނެއެ 

ޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް ދިރާސާކުރުމާބެހޭ ޢިލްމުތައް ލިޔެވެންފެށުނެވެ. މިޤަރުނަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ 
ރަންޒަމާނެވެ. މިޒަމާނުގައި ލިޔުއްވުނު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޖަމާކުރުމާއި، ތަރުތީބާއި، ޞައްޙަކަން 

އެންމެ މުހިއްމު  ބަލާއިރުގޮތުން ގޮތް ދަ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވުން ފަ، ވުމާއިބޮޑުކަމާއި، އެންމެ ފައިދާބޮޑު
ހަފޮތެވެ. މިހަފޮތަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުގައި ވަރަށްވެސް އްތާ' ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތްތަކީ "ކުތުބުއްސި
މިފޮތްތަކުގައިވާ  އެފޮތެއްގައި ޚާއްޞަކަމެއް އެކުލެވޭ ފޮތެކެވެ.މިއިން ކޮންމެ ފޮތަކީ މުހިއްމު ހަފޮތެވެ. 

ރާވީންނަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ، ޙަދީޘްތަކަށާއި 
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މިހަފޮތާބެހޭގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރެވި، އެފޮތްތަކާބެހޭ ތަފާތު އެތައް މަޢުޟޫތަކަކަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ 
 ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައެވެ.

ނޑުގެ ދިވެ މިހަފޮތާބެހޭ މުހިއްމު ހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މިހަފޮތުގެ މުހިއްމުކަމާހުރެ، އަޅުގަ
ނޑު ލިޔުނު ލިޔުންތައް ޖަމާކޮށް ފޮތެއްގެގޮތުގައި އޮތުމަކީ މަޢުލޫ މާތުކޮޅެއް ގެނެސްދިނުމުގެގޮތުން އަޅުގަ

 މިފޮތް ޖަމާކުރީމެވެ. ކުމާއެކުމުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެ 

ނޑު هللا ދުޢާއަކީ،  ގެ މިމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރެއްވުމެވެ. އަދި ކުށެއް ނުވަތަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަ
ނޑުގެ ލޮބުވެތި ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް  އުނިކަމެއްވާނަމަ އެކަމަށް ޢަފޫކުރެއްވުމެވެ. އަދި އަޅުގަ

 ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން.މިފޮތުގެ ފައިދާ 

ِنبيِِّاهللِوسلِّوصّلِ ِِوالمدِهللِرّبِالعاملني.للِوصحبهناِممدِوَعِمِوباركَِعِعبدهِورسول ، 

 ހ.3411  ޖުމާދުލްއާޚިރު 04

 މ.2032 އޭޕްރީލް 25

                                                                    
 މުޙައްމަދު ސިނާނު 
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 ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ 

 ނަން: ފޮތުގެ 

 ލް ގެ ނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިމާމު  "ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ "ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މިފޮތް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހު އަން  ވާފައިވާ ނަން ދަންނައެވެ. އިމާމްފޮތައް ދެއްهللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު

ُمْوِر رَُسْوِل اهللِ َصَّل 'އިވާ ނަމަކީ ބުޚާރީ އެފޮތައް ދެއްވާފަ"
ُ
ِحيُْح الُْمْختَََصُ ِمْن أ َعلَيِْه   اهللاجلَاِمُع الُمْسنَُد الَصَّ

يَ وََسلَ 
َ
 "އެވެ. 'اِمهِ َم وَُسنَِنِه َوأ

 اجلَاِمعُ 'ބުޚާރީ އެފޮތައް ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا އަލްޙާފިޡު އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު
يَ  وَُسنَِنهِ  مَ وََسلَ  َعلَيْهِ  اهلل َصَّل  اهللِ رَُسْولِ  َحِديِث  ِمنْ  الُمْسنَدُ  ِحيْحُ الَص 

َ
 "އެވެ. 'اِمهِ َوأ

 :ތަޢުރީފް  ނަމުގެ 

އޭ ކިޔެނީ އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ ބައިތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.  "اجلَاِمعُ "މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި 
 :އެއީ

 )ޢަޤީދާއާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(، . ޢަޤީދ1ާ

 . އަޙްކާމް )ފިޤްހީ ޙުކުމްތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،2

 . އައްރަޤާއިޤު ވައްޒުހުދު،3

 . އަލްއާދާބު )ރިވެތި އަދަބުތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،4

 . އައްތަފްސީރު )ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(،5

 ސީރަތާއި ހަނގުރާމަތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(، . އައްތާރީޚު ވަލް މަޣާޒީ )ރަސޫލާގ6ެ

 )ފިތުނަތަކާއި ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކާބެހޭ ޙަދީޘްތައް(، ތި. އަލްފިތަން ވަ އަޝްރާތުއް ސާޢ7ަ

. އަލްމަނާޤިބު ވަލް ފަޟާއިލު )ޞަޙާބީންނާއި އެނޫން ބޭކަލުންނާއި ބައެއް ތަންތަނުގެ މަތިވެރިކަމާބެހޭ 8
 ބުޚާރީގައި މިއެންމެހާ ބައިތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. ލްޞަޙީޙު ޙަދީޘްތައް( މިބައިތަކެވެ. 

މިފޮތް ޖަމާކުރެއްވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު  ލްއޭ ކިޔެނީ އިމާމު "ِحيْحُ الَص "
ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވުން ކަމުގައިވުމެވެ. މިމަޤްޞަދުގައި 
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ހ.( ފަދަ ބޭކަލުން ޙަދީޘްފޮތްތައް 311އާއި އިބްނު ޚުޒައިމާ )އ.  (1)ހ.(354އިބްނު ޙިއްބާން )އ. 
، "އިބްނު ޙިއްބާން  ޞަޙީޙު"ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތަށް هللا އްބާން ރަޙިމަހުޙިއްވިއެވެ. މިސަބަބާހުރެ އިބްނު ލިޔު

އިވެއެވެ. ގެ ނަން ދެވިފަ "ނު ޚުޒައިމާއިބް  ޞަޙީޙު "ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތަށް هللا އަދި އިބްނު ޚުޒައިމާ ރަޙިމަހު
 ވެސް އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް އެއްފޮތެއްގައި ޖަމާކުރެއްވުމެވެ.މިއެންމެހާ ބޭކަލުންގެ

ދެމާނައެއްގައި ބޭނުން ކުރައްވައެވެ. ފުރަތަމަ މާނައީ ފޮތް ޖަމާކުރެއްވި  "الُمْسنَدُ "ޢިލްމުވެރިން 
ނޑުމެއްނެތި އެންމެ ފަހުގެ ރާވީއާހަމައަށް ގުޅިފައިވުމެވެ. ޢިލްމުވެރިޔާއިން ފެ ށިގެން ޙަދީޘުގެ ސަނަދު މެދުކެ

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އާ ހަމައަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި هللا ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ
ސްނަދުއޭ ކިޔެނީ ގެ ޞަޙީޙުއަށް މުهللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު  ލް ޅިފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށެވެ. އިމާމުސަނަދު ގު 

މިމާނާގައެވެ. ދެވަނަ މާނައީ ޙަދީޘްތައް ފޮތުގައި އެތުރުމުގައި ޞަޙާބީންގެ ނަންފުޅުން އަތުރާފައިވާ 
ޢަންހުގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ هللا ފޮތްތަކެވެ. މިސާލެއްގެގޮތުން އެފޮތްތަކުގައި އަނަސް ރަޟިޔަ

ޢަންހުގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ هللا ރަޟިޔަ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. އަބޫހުރައިރާ
އަކީ  "މުސްނަދު އަބީ ޔަޢުލާ "އާއި  "މުސްނަދު އަޙްމަދު"އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން 

 މިމާނާގައި މުސްނަދުއޭކިޔޭ ޙަދީޘްފޮތްތަކެވެ.

 މުއައްލިފު:

ބުން އިސްމާޢީލް ބުން އިބްރާހީމް ބުން މުޣީރާ  މުޙައްމަދުهللا ބުޚާރީ ލިޔުއްވާފައިވަނީ އަބޫ ޢަބްދު ލްޞަޙީޙު
ވަނަ އަހަރުއެވެ.  194ބުޚާރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން  ލްއިމާމުއަލްބުޚާރީއެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 256އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

ލާނީ )އ. ބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣު : ޤުތައިއެކަލޭގެފާނު ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި
ހ.(، ޢަލިއްޔު ބުން 241ހ.(، އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް )އ. 238ހ.(، އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ )އ. 242

ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް هللا ހ.( ރަޙިމަހުމ233ުހ.(، ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީން )އ. 234މަދީނީ )އ. 
ޙައްޖާޖް  ލްކަލުންގެ ތެރޭގައި: މުސްލިމް ބުނު ކުރެއްވި ބޭވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލު

ފަދަ އެތައް هللا ހ.( ރަޙިމަހުމ274ުހ.(، އައްތިރުމިޛީ )އ. 275ހ.(، އަބޫދާވުދު )އ. 261)އ. 
 ބޭކަލުންނެއް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

                                                           

އެއްޒަމާނެއްގެ ޢިލްމުވެރިން ދެނެގަތުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަމާހުރެ، ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވީ ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިންގެ  (1)
ހ.( އެވެ. 354އިބްނު ޙިއްާބން )އ.  މިތަނުގައި ޓް ތެޭރގައި ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. މިސާލަކަށްނަންފުޅާ ޖެހިގެން ބުރަކެ

 ކަމަށެވެ.އިްނ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ހިޖުރީތާރީޚުމިތަނުގައި އަލިފުން ރަމުޒުކޮށްެދނީ އަވަހާރަވުމަށެވެ. އަދި ހާ
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ތެރޭގައި: އަލްއަދަބު  ގެ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކު هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު  ލްއިމާމު
هللا ވެ. ރަދު، ޚަލްޤު ޢަފްޢާލުލް ޢިބާދު، ތާރީޚުލް ކަބީރު، ތާރީޚުލް އަވްސަޠު ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެ އަލްމުފް

 މަތް ލައްވާށި!ބުޚާރީއަށް ރަޙް ލް ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިމާމު

 ސަބަބުތައް: މެދުވެރިވި  ލިޔުއްވަން  ބުޚާރީ  ޞަޙީޙުލް 

هللا ގެފާނުގެ ޞަޙީޙު ލިޔުއްވެވުމަށް ތިން ސަބަބެއްވެއެވެ. އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުބުޚާރީ އެކަލޭ ލްއިމާމު
 ގައި މިސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. "ހަދުޔުއް ސާރީ"ހ.( ލިޔުއްވާފައިވާ 852)އ. 

ގެ ކުރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފޮތްތައް އެކަލޭގެފާނަށް هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލް އިމާމު ސަބަބު: ފުރަތަމަ 
ޙަދީޘްތައް  ސަނު ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފުޙަދީޘާއި ޙަ  ވަޑައިގަތީ އެފޮތްތަކުގައި ޞަޙީޙުފެނި 

އެއްފޮތެއްގައި  ތައްބުޚާރީ މުޅިން ޞައްޙަ ޙަދީޘް  ލްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހިނދު އިމާމު އެފޮތްތަކުގައި ޖަމާކޮށް
 ޖަމާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސައްކަތްފެއްޓެވީއެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަޒުމަށް އިތުރު އާރޯކަމެއް ގެނެސްދިނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛް އިސްޙާޤް  :ސަބަބު  ދެވަނަ 
ހ.( ގެ ކިބައިން އިވުނު ބަސްފުޅަކުންނެވެ. އިސްޙާޤު ވިދާޅުވިއެވެ. 238)އ. هللا ބުން ރާހޫޔާ ރަޙިމަހު

އް ޞައްޙަ ފޮތެ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގެ هللا ޞައްލަهللا ތިޔަބައިމީހުން ރަސޫލު "
މިބަސްފުޅުގެ ސަބަބުން "ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ލްމިބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން އިމާމު  "ނަމައެވެ.ނެޖަމާކުރާ 

 ޞަޙީޙުލް  :)އެބަހީ 'އަލްޖާމިޢުއް ޞަޙީޙް 'ތިމަންގެ ހިތުގައި އެކަންކުރަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދި، 
 "ބުޚާރީ( ޖަމާކުރުމަށް ފެށީމެވެ.

هللا ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަން ހުވަފެނުގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ  ލް އިމާމު ސަބަބު: ތިންވަނަ 
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދެކުނީމެވެ. ތިމަން އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިމަތިފުޅުގައި ހުރެގެން، ތިމަންގެ އަތުގައިވާ 

 ބައެއް  ވާހަކަ މިހުވަފެނުގެ. އެކަހެރިކުރަނީއެވެ ފަންކާއަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުން މެހިފަދަ ތަކެތި 
 هللاޞައްލަ  ނަބިއްޔާ ތިބާ ". ބުންޏެވެ އެބައިމީހުން އެހިހިނދު މީހުންކައިރިން ތަޢުބީރުކުރާ ހުވަފެން

ޞަޙީޙުލް  :)އެބަހީ  ޖާމިޢު ތިމަން މިއީ ".އެކަހެރިކުރާނެއެވެ ދޮގުތައް ހެދޭ މައްޗަށް ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ
 ބުޚާރީ( ނެރުމަށް މެދުވެރިކުރި ސަބަބެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު އެއްކުރެއްވުމަށް هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލް ން، މިތިން ޙާދިޘާއަކީ އިމާމުކަމުއެހެން
 މެދުވެރިކުރުވި ސަބަބުތަކެވެ.
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 ބުޚާރީ: ޞަޙީޙުލް 

ބުޚާރީ  ލްއަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. އިމާމު  ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ ލިޔުއްވުމަށް ސޯޅަ ،هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލް އިމާމު
ޞަޙީޙުގައި ތިމަން ހިނައިގަނެ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ "ވެފައިވެއެވެ. ވިދާޅުهللا ރަޙިމަހު

ތިމަން އިސްތިޚާރާކޮށް ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮފައި، "އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  "ޙަދީޘެއް ނުލިޔަމެވެ.
ޘެއްވެސް ތިމަން އެފޮތަށް އެންމެ ޙަދީ ،އަދި ތިމަންނައަށް ޞައްޙަކަމަށް ޔަޤީންވާ ހަދީޘެއްމެނުވީ 

އެކަލޭގެފާނު ޞަޙީޙު ނިންމެވުމަށްފަހު، " ގައި ޙަދީޘެއް ނުލިޔުއްވަމެވެ.(އެފޮތު :ނުލައްވަމެވެ. )އެބަހީ
ޢަލީ ބުނުލް  ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚުންކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލްއަށާއި، ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީންއަށާއި

އެބޭކަލުން ހަތަރު ޙަދީޘް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ  މަދީނީ އަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ބުޚާރީ  ލްއިވެސް ރަނގަޅުވެފައިވަނީ އިމާމުޙަދީޘްކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެހަތަރު ޙަދީޘްގަ

 ގެ ބަސްފުޅެވެ. އެއީ އެހަތަރު ޙަދީޘަކީވެސް ޞައްޙަ ޙަދީޘްކަމަށެވެ.هللا ރަޙިމަހު

ބުޚާރީ ދެނެވަޑައިގަންވާ ހުރިހާ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް  ލްޚާރީ ދިގުވެދާނެކަމަށްޓަކައި އިމާމުޞަޙީޙުލް ބު 
ހަދީޘްތައް  ނުލިޔުއްވައެވެ. އެހެންކަމުން، އެހެން ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި ޞަޙީޙު ބުޚާރީގައި ނެތް ޞައްޙަ

ޙަ ޙަދީޘް ހިތުދަސްކުރީމެވެ. ތިމަން އެއްލައްކަ ޞައް"ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ލް ހުންނާނެއެވެ. އިމާމު
ކީ މުހިއްމު ނުކުތާއަމިހިސާބުން ދެނެގަންނަންޖެހޭ  "ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘް ދަސްކުރީމެވެ.އަދި ދެލައްކަ 

މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި ސަނަދު ތަފާތުވުން މާނަކުރައްވަނީ ވަކި ޙަދީޘެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، 
ޙަދީޘެއްގެ މަތަނު އެތައް ސަނަދަކުން ރިވާވެފައިއޮވެދާނެއެވެ. ސަނަދުގައި އެންމެ ރާވީއެއް 

 ބަދަލުވިނަމަވެސް އެއީ އެބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ވަކި ޙަދީޘެކެވެ.

ޙަދީޘް  7397ބުޚާރީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކާއެކު  ލް ޙުލް ބުޚާރީގައި އިމާމުޞަޙީ
 ޙަދީޘް ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2622ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި 

ޙީޙު ބުޚާރީ ޞަ ލްގައިވާނަމަ، އެނގިގެންދާނީ އިމާމުޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފިކަމު 
ނޑަކީ ކޮންމެ ބާބަކާ ގުޅޭ ޞައްޙަ ޙަދީޘް ގެނައުމެވެ. ހަމައެހެންމެ،  ލިޔުއްވުމުގައި ބައްލަވާފައިވާ މިންގަ
އާއްމުގޮތެއްގައި ޙަދީޘް އެއްކޮށް ގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ބާބާ ގުޅޭ ހިސާބު ގެންނަވާފައިވާ ކަމެވެ. އެކަމުގެ 

އަތުރުއްވާފައިވަނީ ކިތާބުތަކެއް  ބުޚާރީ ޞަޙީހު ލްވެ. އިމާމު ކީ ފޮތް ކުރުކުރެއްވުމެއެންމެ ބޮޑު ބޭނުންފުޅަ
ފޮތްތަކެއް( ގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް ކިތާބު ބަދުއުލް ވަޙީ، ކިތާބުލް އީމާން މިފަދައިންނެވެ.  :)އެބަހީ

ޅޭ އޭގެފަހުގައި ކޮންމެ ކިތާބެއްގެ ދަށުން ބާބުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ކޮންމެ ބާބެއްގެ ދަށުން އެބާބަކާގު 
ޙަދީޘްތައް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެއް ހަދީޘެއް އެކި ބާބުތަކުގައި ތަކުރާރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް 

ވެ. މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ތަކުރާރުކުރެއްވުމުގައި ބައެއް ފަހަރު އެކި ސަނަދުތަކުން އެޙަދީޘް ރިވާކުރައްވައެ 
 މާއި، ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި މިންވަރެވެ.ގެ ޢިލްމުވެރިކަ هللاބުޚާރީ ރަޙިމަހު  ލްއިމާމު



 ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ    ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް
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 ޙަދީޘް: މުޢައްލަޤު  ބުޚާރީގައިވާ  ޞަޙީޙުލް 

ލިޔުއްވުމުގައި ބައެއް ބާބުތައް ފައްޓަވަމުން މުޢައްލަޤު  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު، هللاރަޙިމަހުބުޚާރީ  ލްއިމާމު
ގެ ކުރީކޮޅުން ބައެއް ނުގެންނަވައި، ނުވަތަ ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. މުޢައްލަޤު ޙަދީޘަކީ، ޙަދީޘުގެ ސަނަދު 

ބުޚާރީ ބައެއް ފަހަރަށް  ލްޙަދީޘްތަކެވެ. މިގޮތުން އިމާމު ސަނަދު އެއްކޮށް ނުގެންނަވައި ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ 
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ هللا ސަނަދު ނުގެންނަވައި ސީދާ ތާބިޢީން ނުވަތަ ޞަޙާބީން، ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

ބުޚާރީ  ލްއީމާން ފައްޓަވަމުން އިމާމު ލްވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން: ކިތާބު ޘް ރިވާކޮށްފައި ހުރެއެކިބައިން ހަދީ 
މިބާބު ފައްޓަވަމުން  َم ))بُِِنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس((َعلَيِْه وََسلَ   اهللَّل ِِب َص الَ  بَاب قَوُل ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 بُِِنَ ))ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ކިބައިންނެވެ. هللا ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ބުޚާރީ ގެންނަވާފައިމިވަނީ ސީދާ ލް އިމާމު
ދީޘެވެ. އިސްލާމްދީން ބިނާވެފައިވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.( މިޙަ މާނައީ:) ((ََخٍْس  لََعَ  اإلِْساَلمُ 

 ލް މާމު. މިފަދަ އެތައް ޙަދީޘެއް އިބުޚާރީ މިތަނުގައި ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ ލް މިޙަދީޘްގެ ސަނަދު އިމާމު 
 ގެ އެކިތަންތަނުގައި ގެންނަވާފައިވެއެވެ.ބުޚާރީ ޞަޙީޙު 

: އެޙަދީޘް ފޮތުގެ ވާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިމިފަދައިން ޙަދީޘް ގެންނަ هللا ބުޚާރީ ރަޙިމަހު ލްއިމާމު
ށް ނަބިއްޔާއާ ހަމައަ :އެހެން ތަނެއްގައި ސަނަދުން ގެންނަވާފައިވުން، ނުވަތަ އެޙަދީޘަކީ މަރުފޫޢު )އެބަހީ 

ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘަކަށް ނުވާގޮތަށް  :ޤޫފް ޙަދީޘަކަށްވުން )އެބަހީޥްޅިފައިވާ( ދަރަޖައަށް ނުފޯރާ މަ ގު
ނުވަތަ ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބާރު ދަށް ރާވީއެއް (، ޙަދީޘް ހަމައަށް ސަނަދު ހުއްޓިފައިވާ ޞަޙާބީންނާ

 ސަނަދުގައި ހިމެނިފައިވުން ފަދަ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ.

َمرَ "ވިދާޅުވިއެވެ.(،  :އެބަހީ) "قَاَل "ބުޚާރީ  ލްޘްތަކުގެ ޚުލާޞާއަކީ، އިމާމުޙަދީ މިފަދަ
َ
 :އެބަހީ ) "أ

ޒިކުރުކުރެއްވިއެވެ.( މިފަދަ ސީދާ ލަފްޡުތަކުން ގެންނަވާފައިވާ  :އެބަހީ) "َذَكرَ "އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.(، 
ޒިކުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.(  އެބަހީ:) "ُذِكرَ "ބުނެވިފައިވެއެވެ.(،  :އެބަހީ) "ِقيَْل "ޙަދީޘްތައް ޞައްޙައެވެ. އަދި 

މިފަދަ ބުނިފަރާތެއް ނޭނގޭގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަޙީޙް، ޙަސަން އަދި ޟައީފް 
 ޙަދީޘްތައް އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދައިން ގެންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް ޖެހޭނީ ދިރާސާ ކުރާށެވެ.

އިބްނު ޙަޖަރު އެއްފޮތެއްގައި އެއްކުރައްވައި،  ޘްތައް، އަލްޙާފިޡް ވާ މިފަދަ ޙަދީޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި 
 ތަޣްލީޤުއް "އެޙަދީޘްތަކުގެ ސަނަދުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެފޮތުގެނަމަކީ 

ލް ފަތުޙު "މިފޮތެވެ. އަދި އިބްނު ޙަޖަރުގެ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ޝަރަޙަ  "ތަޢުލީޤު ޢަލާ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ
ގައިވެސް ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަށް  "ހަދުޔުއް ސާރީ"ގެ މުޤައްދިމާ  "ބާރީ

 އަލިއަޅުއްވާލައިފައިވެއެވެ.
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ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަކީ އެކަލޭގެފާނު ބާބުތައް ފައްޓަވަމުން ގެންނަވާފައިވާ 
ފަދަ ޙަދީޘްތަކަކީ އެކަލޭގެފާނު ފޮތް ޖަމާކުރެއްވި މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، މި

ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދުން ބޭރުގައިވާ ހަދީޘްތަކެކެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ޙަދީޘެއް 
 ބާބުގެ މެދުތެރެއިން ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 ޘަނާ: ވާ ކިޔުއްވާފައި  ޢިލްމުވެރިން  ބުޚާރީއަށް  ލް ޙު ޞަޙީ 

ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  "ބަޤާތުއް ޝާފިޢިއްޔަތުލް ކުބްރާޠަ "ހ.( 756)އ. هللا އިބްނުއް ސުބުކީ ރަޙިމަހު
ގެ ފޮތަށް ފަހު هللاދަންނައެވެ. އެއީ  ލް ޞަޙީޙުބުޚާރީ( ގެ ފޮތް އަލްޖާމިޢު  ލްއިމާމު :އެކަލޭގެފާނު )އެބަހީ"

 "ވެ.ންމެ ފުރިހަމަ، މަތިވެރި ފޮތެ އިސްލާމްދީނުގައިވާ އެ 

ހ.( 643)އ. هللا ރަޙިމަހު އާ ބެހޭގޮތުން އިބްނުއް ޞަލާޙު ޙުބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީ އަލް
 "ށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ ދެފޮތެވެ.ގެ ފޮތަ هللاއެދެބޭކަލުންގެ ދެފޮތަކީ، ޢަޒީޒްވަންތަ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ޞައްޙަ އަދި ފައިދާ ބޮޑު ރެ އެންމެ އިމާމް ބުޚާރީގެ ފޮތަކީ ދެފޮތުންކު"އޭގެފަހުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
 "ފޮތެވެ.

ހ.( 676)އ. هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހުއަންގައި އިމާމް މުސްލިމްގެ މުޤައްދިމާގެ ޝަރަޙާ  ޞަޙީޙު
ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 "މްގެ ދެޞަޙީޙުއެވެ.ރީއާއި މުސްލި ފޮތަކީ ބުޚާ

 ޝަރަޙަތައް: ބައެއް  ބުޚާރީގެ  ޞަޙީޙުލް 

ހ.(. 388އަޢްލާމުއް ސުނަން: އަބޫ ސުލައިމާން ޙަމްދު ބުން މުޙައްމަދު އަލްބުސްތީ އަލްޚައްޠާބީ )އ. . 1
 ޝަރަޙަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޝަރަޙަ ކުރައްވާފައިވަނީ ބައެއް ޙަދީޘްތަކެވެ.ހުރިހާ ޙަދީޘެއް މިފޮތުގައި 

 ހ.(.449ޝަރްޙު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އިބްނު ބައްޠާލުލް މާލިކީ )އ. . 2

 ހ.(.786އަލްކަވާކިބުލް ދަރާރީ ފީ ޝަރްޙު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އަލްކިރުމާނީ )އ. . 3

ހ.(. މިއީ ޞަޙީޙުލް 795ންބަލީ )އ. ޙަ ލް ބުޚާރީ: އިބްނު ރަޖަބު އަލް ފަތުޙުލް ބާރީ ޝަރްޙު ޞަޙީޙު. 4
އަށް ފޮތް އެއްކޮށް ޝަރަޙަ هللاހަމަ ޝަރަޙައެކެވެ. ނަމަވެސް އިބްނު ރަޖަބު ރަޙިމަހުބުޚާރީގެ ވަރަށް ފުރި
 ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ހ.(. މިއީ 852ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: އިބްނު ޙަޖަރުލް އަސްޤަލާނީ )އ.  ޙިޝަރް ލް ބާރީ ބިޙުފަތު . 5
ހިއްމުކަމާއި، މިފޮތުގެ މު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ، ފައިދާބޮޑު ޝަރަޙައެވެ.
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 ހ.(1252)އ. އައްޝަޥްކާނީ ޞަޙީޙު ބުޚާރީގެ ޝަރަޙައެއް ލިޔުއްވުމަށް ފުރިހަމަކަމާބެހޭގޮތުން 
")މައްކާ( ))ََل ِهْجَرَة َبْعَد الَْفتِْح((  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.ގެ ކިބައިން އެދެވުނުހިނދު هللاރަޙިމަހު

ދެއްވަވަން هللا ތުން ޝަޥްކާނީ ރަޙިމަހުފަތަޙަކުރެއްވުމަށްފަހު ހިޖުރަކުރުމެއްނެތެވެ." މިޢިބާރާ
ގެ "ފަތުޙުލް ބާރީ" އަށް ފަހު، ޞަޙީޙުލް هللاބޭނުންވެވަޑައިގެންނެވި ޚަބަރަކީ، އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު

ބުޚާރީގެ އިތުރު ޝަރަޙައަކަށް ބޭނުންނުވާކަމެކެވެ. "ފަތުޙުލް ބާރީ" ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ޝަރަޙައަކަށް 
 ނީ އިބްނު ޙަޖަރުގެ ފަތުޙުލް ބާރީގެ ފުރިހަމަކަމާއި، މުހިއްމުކަމެވެ.ފުދޭކަމެވެ. މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެ

 .ހ.(855ޢުމްދަތުލް ޤާރީ: އަލްޢައިނީ )އ. . 6

*** 
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 މުސްލިމް  ޞަޙީޙު

 ފޮތުގެ ނަން:

މުސްލިމް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަދީޘް  ލިޔުއްވާފައިވާ، "ޞަޙީޙު هللا ޙިމަހުއިމާމް މުސްލިމް ރަ 

ِحيُْح"ފޮތުގެ ނަމަކީ އިމާމް މުސްލިމް ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން  އިމާމް މުސްލިމް  އެވެ. "الُمْسنَُد الصَّ

ِحيُْح" ތްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތިމަން މިފޮ ލިޔެ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އަޑުއަހާފައިވާ ތިން ލައްކަ  "الُمْسنَُد الصَّ

ِحيُْح" އާއި "الُمْسنَُد"ހަދީޘުގެ ތެރެއިންނެވެ."  ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ގޮތް ޞަޙީޙުލް  "الصَّ

 ހިނގައްޖެއެވެ.އިސްވެ ބުޚާރީގެ ތަޢާރަފުގައި 

ގެ މިބަސްފުޅުން ދޭހަވާގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މަޤްޞަދަކީވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ هللاއިމާމް މުސްލިމް ރަޙިމަހު
هللا އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަ  ،އާ އެއްފަދައިން ޞައްޙަ هللا ޝެއިޚްކަމުގައިވާ އިމާމް ބުޚާރީ ރަޙިމަހު

 ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ހަމައަށް ސަނަދު ގުޅިފައިވާ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމެވެ.

އޭ  "اجلَاِمُع " އޭ ކިޔުއްވައެވެ. މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި "اجلَاِمُع "މުސްލިމްއަށްވެސް  ޢިލްމުވެރިން ޞަޙީޙު 

ކިޔެނީ އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ ބައިތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. މީގެ ތަފްޞީލުވެސް ޞަޙީޙުލް 
ޙީޙު މުސްލިމުގައިވާ ތަފްސީރުގެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޞައިސްވެ ބުޚާރީގެ ތަޢާރަފުގައި 

 އޭ ނުކިޔުއްވައެވެ. "اجلَاِمُع "ޙަދީޘްތައް މަދުކަމާހުރެ 

 މުއައްލިފު:

މުސްލިމް ލިޔުއްވާފައިވަނީ އަބުލް ޙުސައިން މުސްލިމް ބުނުލް ޙައްޖާޖް ބުން މުސްލިމް  ޞަޙީހު
 402ކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން މުސްލިމް ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެ އިރީ އައްނައިސާބޫރީއެވެ. އިމާމްއަލްޤުޝަ

ވަނަ އަހަރު ޚުރާސާނުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ނައިސާބޫރަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 
ވަނަ  462ވަނަ އަހަރުކަމުގައިވެސް ބުނެވިފައިވެއެވެ. އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން  404ހިޖުރައިން 
 އަހަރުއެވެ.

މު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ )އ. އެކަލޭގެފާނު ޢިލް
ހ.(، މުޙައްމަދު 422ހ.(، އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް )އ. 432ހ.(، އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ )އ. 420

ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެ. هللا ހ.( ރަޙިމަހުމ456ުބުން އިސްމާޢިލް އަލްބުޚާރީ )އ. 
ހ.(، އިބްނު 472ގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: އައްތިރުމިޛީ )އ. އެކަލޭ
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هللا ހ.(، ރަޙިމަހުމު 347ހ.(، އިބްނު އަބީ ޙާތިމް )އ. 326ހ.(، އަބޫ ޢަވާނާ )އ. 322ޚުޒައިމާ )އ. 
 ފަދަ އެތައް ބޭކަލުންނެއް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: ކިތާބުލް هللا މުސްލިމް ރަޙިމަހު އިމާމް
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ވެ. އަސްމާ ވަލްކުނާ، ކިތާބުއް ތަމީޒް، ކިތާބުއް ޠަބަޤާތު ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެ

 މުސްލިމްއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި! އިމާމް

 ބުތައް:މުސްލިމް ލިޔުއްވަން މެދުވެރިވި ސަބަ  ޞަޙީޙު 

ވާ ގޮތުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގެ މުޤައްދިމާގައި ވިދާޅުވެފައި، هللاއިމާމް މުސްލިމް ރަޙިމަހު
 ޖަމާކުރުމަށް މެދުވެރިވި ދެސަބަބެއްވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު

ކަށް ގެ ދަރިވަރަކު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެދިވަޑައިގެންނެވުމަهللاމުސްލިމް ރަޙިމަހު އިމާމް ފުރަތަމަ ސަބަބު:
 އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 ސަނު ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފު ޙަދީޘާއި ޙަ ގައިވާ ޙަދީޘްފޮތްތަކުގައި ޞަޙީޙުއެޒަމާނު ދެވަނަ ސަބަބު:
ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަތައް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ. އެހެނީ، އެޒަމާނަކީ 

މުސްލިމްގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވަނީ އެފަދަ ފޮތްތަކުގައިވާ  ން ޒަމާނެވެ. އިމާމްޢިލްމުގެ ރަ ޙަދީޘް
ޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަ ވަކިކުރަން ނޭނގޭ އާއްމު މީސްތަކުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް 

ވެސް ޞަޙީޙުލް هللاމަހުބުޚާރީ ރަޙި ލްއިމާމު  . މިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚުއެއްފޮތެއްގައި ޖަމާކުރެއްވުމެވެ
 ބުޚާރީ ޖަމާކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިކުރުވި އެއްސަބަބެވެ.

 ޞަޙީޙު މުސްލިމްއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް:

ޖަމާކުރެއްވުމަށް ފަނަރަ އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު، هللاރަޙިމަހުމުސްލިމް  އިމާމް
ވެފައިވެއެވެ. ހ.( ވިދާޅު 426އަޙްމަދު ބުން ސަލަމާ )އ. މުސްލިމްގެ އެކުވެރިއެއްގޮތުގައި އުޅުއްވި  މާމްއި

ޖަމާކޮށް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ތިމަން އެކަލޭގެފާނާއެކު ފަނަރަ އަހަރު  "މުސްލިމްގެ ޞަޙީޙު
މުސްލިމް މިމަސައްކަތުގައި  މާމްހ.( ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި އި 676ނަވަވީ )އ. އަން ހޭދަކުރީމެވެ." އިމާމް 

މުސްލިމް  ( ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އިމާމްހ.206ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. އަލްޙާފިޡުލް ޢިރާޤީ )އ.  ސޯޅަ އަހަރު
 ވެ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އިމާމް ވަނަ އަހަރުއެ 450މުސްލިމް ނިންމަވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން  ޞަޙީޙު

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު  435ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން  މުސްލިމް ޞަޙީޙު
ނޑަކަށް ނަވާވީހަކަށް އަހަރުއެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ ގާ  ވެ.ފުޅެތްގަ
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ގައި ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ޞައްޙަ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީހު، هللاރަޙިމަހު މުސްލިމް  އިމާމް
ނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވީއެއް ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖަމާކުރައްވާފައިވަ 

 "باب التشهد يف الصالة"ގެ ޘްތަކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުޞައްޙަކަމަށް އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހަދީ 

މިބާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތިމަންގެ ކައިރީ ޞައްޙަ ކޮންމެ ޙަދީޘެއް ތިމަން މިފޮތަކަށް ނުލައްވަމެވެ. 
 ކު ތިމަން މިފޮތައް ލައްވާފައިވަނީ )ޞައްޙަކަމަށް( އިޖުމާޢުވެފައިވާ ޙަދީޘެވެ."އެހެނެއްކަމަ

މުސްލިމް މިތަނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިޖުމާޢުގެ މުރާދަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން  އިމާމް
هللا ނީ ރަޙިމަހު ން އަލްބުލްޤީމިބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތު މުސްލިމްގެ  އިމާމް އިޖުމާޢުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެހެނީ، )މިތަނުގައި( އިޖުމާޢުގެ މުރާދަކީ އިމާމް އަޙްމަދު ބުން 203)އ. 
ޙަންބަލް އާއި ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީން އާއި ޢުޘްމާން ބުން އަބީ ޝައިބާ އާއި ސަޢީދު ބުން މަންޞޫރު އަލް 

 ޚުރާސާނީ ގެ އިޖުމާޢުއެވެ."

ލިޔެ ނިންމެވުމަށްފަހު، އެޒަމާނުގައި ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރު  ޞަޙީޙުهللا ރަޙިމަހު މުސްލިމް އިމާމް
ހ.( އަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަބޫ ޒުރްޢާ 462ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ އަބޫ ޒުރްޢަތުއް ރާޒީ )އ. 

އި، ޢިއްލަތެއްނުވާ ޞައްޙަ ހަދީޘްތައް ބެހެއްޓެވިއެވެ. ޢިއްލަތެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވި ޙަދީޘްތައް އުނިކުރައްވަ
)ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި ޢިއްލަތަކީ ޙަދީޘުގެ ސަނަދާއި މަތަނުގެ ބޭރުފުށުން ޞައްޙަކަމަށް ހީވިނަމަވެސް، 
ޙަދީޘްގެ ޞައްޙަކަމަށް ބުރުއަރާފަދަ ވަންހަނާވެގެންވާ ސަބަބުތަކެވެ. ޙަދީޘެއްގެ ޢިއްލަތް އެނގޭހުށީ 

 ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ.(އެޙަދީޘަކާ 

ފޮތްތަކެއްގެ( ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ކޮންމެ  :މުސްލިމް ޞަޙީޙު އަތުރުއްވާފައިވަނީ ކިތާބު )އެބަހީ އިމާމް
ށް ބުޚާރީއާ ޚިލާފަ  ލްއްގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް އިމާމުކިތާބެއްގައި ޙަދީޘްތައް އަތުރުއްވާފައިވަނީ ބާބު ތަކެ

ވެރިން ދެކިލައްވާގޮތުގައި މުސްލިމް ބާބުތަކަށް ނަމެއް ނުދެއްވައެވެ. އޭގެސަބަބެއްކަމުގައި ޢިލްމު އިމާމް
މުގެ ގޮތުންނާއި، ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް އްވުންދެއްވާފައިނުވަނީ ފޮތް ކުރުކުރެމުސްލިމް ބާބުތަކަށް ނަ އިމާމް

 ނެވެ.ޙަދީޘާ ގުޅުމެއްނުވާ ވާހަކަތައް ނުގެންނެވުމުގެ ގޮތުން 

 ޙު ވި ބޭކަލުންނެވެ. މިގޮތުން ޞަޙީމުސްލިމްގެ ބާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައިވަނީ އެފޮތް ޝަރަޙަކުރެއް ޙީޙުޞަ
هللا ނަވަވީ ރަޙިމަހުއަންމުސްލިމްގެ މިހާރުގެ ގިނަ ޗާޕުތަކުގައިވާ ބާބުތަކުގެ ނަންތަކަކީ އިމާމް 

 ޖު" ގައި ދެއްވަވާފައިވާ ނަންތަކެވެ.ލިޔުއްވާފައިވާ ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ޝަރަޙަކަމުގައިވާ 'އަލްމިންހާ
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ނޑަކަށް ތަކުهللا މުސްލިމް ރަޙިމަހު މުސްލިމްގައި އިމާމް ޞަޙީޙު ރާރުކުރައްވާފައިވާ ހަދީޘްތަކާއެކު ގާތްގަ
ނޑަކަށް ހަތަރުހާސް ޙަދީޘް  ބާރަހާސް ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކުރުމެއްނެތި ގާތްގަ

 ގެންނަވާފައިވެއެވެ.

 މުސްލިމްގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް:ޞަޙީޙު 

މުސްލިމްގެ ޞަޙީޙަކީ އެފޮތުގައި އެހެން ބައެއް ފޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ޚާއްޞަކަންތައްތަކެއް  އިމާމް
 އެކުލެވިގެންވާ ފޮތެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ:

ބޮޑަށް ސަނަދުގެ ލަފްޡުތަކަށް ކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވަރަށްމުސްލިމް، އެ . އިމާމ2ް
َثنَا"މާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސަނަދުގައިވާ އަ نَا" އާއި "َحدَّ ْخََبَ

َّ
ފާތު މިދެލަފްޡުގެ މާނަ ތަ "أ

َثنَا"މުސްލިމް އާއި ނަސާއީ ފަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިމާމް އޭ ބުނެވޭނީ  "َحدَّ
َثنَا"ގެ ކިބައިން ސީދާ އަޑުއަހާފައިނުވާނަމަ ޝެއިޚުނަމައެވެ. ގެ ކިބައިން ސީދާ އަޑުއަހާފައިވާޝެއިޚު  "َحدَّ

نَا"އޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އަދި  ْخََبَ
َّ
 އި އެހެންމީހަކު ކިޔުމުން ޝެއިޚު އިން މަޖުލީހެއްގަ އޭ ބުނެވޭނީ ޝެއިޚު "أ

މިދެޙާލަތުގައިވެސް  ބުޚާރީ ފަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ލްވެފައިވާ ނަމައެވެ. އިމާމުއްބަސްއެކަމަށް އެ
َثنَا" نَا" އާއި "َحدَّ ْخََبَ

َّ
 އޭ ބުނުން ހުއްދައެވެ. "أ

ސްލިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަދީޘްތަކުގެ މަތަނުގެ ލަފްޡުތަކަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މު . އިމާމ4ް
 . މިއީ އިމާމް ވެޙަދީޘްގެ މަތަނުގައި ވަރަށް ކުދި ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް އެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެ
 މުސްލިމް ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވާ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ.

. ޙަދީޘެއްގެ ސަނަދު ތަފާތު މަގުތަކުން އައިސްފައިވާނަމަ، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކަން 3
ޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާތަން މިރަމް "ح"ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަރަށް ގިނައިން ޞަޙީޙު މުސްލިމް ގައި 

ފެންނާނެއެވެ. އޭގެމުރާދަކީ ޙަދީޘްގެ އެއްސަނަދު އަނެއް ސަނަދަށް ބަދަލުކޮށްލާކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. މިގޮތުން 
 މުސްލިމް ސަނަދުތައް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ށް ފުރިހަމަކޮށް، ކުރުކޮށް އިމާމްވަރަ

މުސްލިމުގައި ޙަދީޘްތައް ގެންނަވައި، ޙަދީޘްގެ  ޙުމުސްލިމް ޞަޙީ  ޙީޙުލް ބުޚާރީއާ ޚިލާފަށް އިމާމް. ޞ2ަ
ސަނަދުތަކާއި، މަތަނުގެ ލަފްޡުތަކުގެ ތަފާތުތައް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްތަނެއްގައެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއެކު 

 ޙަދީޘެއްގެ ޙާލަތު އެނގި، ކިޔާމީހާއަށް ފަސޭހަވާނޭ ކަމެކެވެ.

 ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. . ސަނަދުގައިވާ ރާވީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ވަރަށ5ް
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 އަށް ޢިލްމުވެރިން ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާ:މުސްލިމް  ޞަޙީހު 

ހ.( 623)އ. هللا އާ ބެހޭގޮތުން އިބްނުއް ޞަލާޙް ރަޙިމަހު ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީޙު
ޞައްޙަ ދެފޮތެވެ."  ގެ ފޮތަށްފަހު އެންމެ هللاވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެދެބޭކަލުންގެ ދެފޮތަކީ، ޢަޒީޒްވަންތަ 

އޭގެފަހުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އިމާމް ބުޚާރީގެ ފޮތަކީ ދެފޮތުންކުރެ އެންމެ ޞައްޙަ އަދި ފައިދާ ބޮޑު 
 ފޮތެވެ."

ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 676)އ. هللا ގައި އިމާމް ނަވަވީ ރަޙިމަހުމުސްލިމްގެ މުޤައްދިމާގެ ޝަރަޙާ  ޞަޙީޙު
އިގެންފައިވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށްފަހު އެންމެ ޞައްޙަ ފޮތަކީ ބުޚާރީއާއި "ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑަ
 މުސްލިމްގެ ދެޞަޙީޙުއެވެ."

ހުރެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ގެ ތަރުތީބާއި ފުރިހަމަކަމާއެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު، هللاރަޙިމަހުއިމާމް މުސްލިމް 
ވެ. މިގޮތުން އިމާމް ޙާކިމްގެ ޝެއިޚް އަބޫ މުސްލިމް މަތިވެރިކުރެއެ ބުޚާރީއަށް ވުރެ ޞަޙީޙު  ލް ޞަޙީޙު

ފިޔަވައި( އުޑު ދަށުގައި  ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ")ޤުރުއާނ323ް)އ. هللا ޢަލީ އައްނައިސާބޫރީ ރަޙިމަހު
ގެ ޞައްޙަކަމަށް ބަލާއިރު މުސްލިމްއަށްވުރެ ޞައްޙަ ފޮތެއް ނުވެއެވެ." ނަމަވެސް ޙަދީޘްތަކު  ޞަޙީހު
ބުޚާރީގެ ޙަދީޘްތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބޮޑެވެ. އަދި ފޮތުގެ ތަރުތީބާއި،  ލްޙީޙުމުސްލިމްއަށްވުރެ ޞަ ޞަޙީހު

 މުސްލިމް މަތިވެރިއެވެ. ބުޚާރީއަށްވުރެ ޞަޙީޙު ލްރެއްވުމުގެ ރިވެތިކަމުގައި ޞަޙީހުޙަދީޘްތައް ޖަމާކު

 މުސްލިމްގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް: ޞަޙީޙު 

 ހ.(.543ބުން އިސްމާޢީލް އަލްފާރިސީ )އ.  ޙި މުސްލިމް: ޢަބްދުލް ޣާފިރު . އަލްމުފްހިމް ފީ ޝަރ2ް

 ހ.(.536މުޙައްމަދު ބުން ޢަލީ އަލްމާޒިރީ )އ. هللا ޙި މުސްލިމް: އަބޫ ޢަބްދު. އަލްމުޢައްލިމް ފީ ޝަރް 4

 ހ.(.623އް ޞަލާޙް )އ. : އަބޫ ޢަމްރު ބުން ޢުޘްމާން ބުނުމުސްލިމް . ޝަރްޙު ޞަޙީޙ3ު

 ހ.(.676: އަބޫ ޒަކަރިއްޔާ އަންނަވަވީ )އ. މުސްލިމް ޙި ޞަޙީޙި. އަލްމިންހާޖް ފީ ޝަރ2ް

*** 
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 ސުނަން އަބީ ދާވުދު 

 ފޮތުގެ ނަން:

ތަޢާލާ ލިޔުއްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ޙަދީޘްފޮތް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި هللا އިމާމް އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު 
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "އައްސުނަން" ގެ ނަމުންނެވެ. މިނަން މިފޮތަށް ދެއްވާފައި ވަނީ ޚުދު އިމާމް 

ގޮތުން މައްކާގެ އަހުލުވެރިން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖާވާބުދެއްވުމުގެ އަބޫދާވުދެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މިފޮތާ ބެހޭ
 ގޮތުން ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި މިފޮތަށް "އައްސުނަން"ގެ ނަން ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި "ސުނަން" އަކީ ޙުކުމްތަކާ ބެހޭ ޙަދީޘްތައް، ފިޤުހީ ބާބުތަކަށް 
ޙަދީޘް ފޮތްތަކެވެ. މިގޮތުން އާއްމުގޮތެއްގައި ކިތާބުތައް ގެންނަވާފައިވާނީ އެންމެ  ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވާ

ފުރަތަމަ ޠަހާރަތާބެހޭ ކިތާބެވެ. ދެން ނަމާދު، ޒަކާތް، ރޯދަ، ޙައްޖު، އެއަށްފަހު މުޢާމަލާތުތަކާ ބެހޭ 
ގެނެސްފައެއް  (2)ތައްރިވާޔަތް  މުރުސަލު  (1)ޤޫފު ރިވާޔަތްތަކާއިޥްތަކެވެ. މިފަދަ ފޮތްތަކުގައި މަ ޙަދީޘް 

ނުހުންނާނެއެވެ. އެހެނީ މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި މިދެވައްތަރުގެ ޙަދީޘަށް ސުންނަތޭ ނުކިޔާނެއެވެ. 
هللا އެދެވައްތަރުގެ ޙަދީޘް ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް ގެނެސްފައިވާނީ ސީދާ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ 

 ގެ ގޮތުންނެވެ.ދިނުމު ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘަކަށް ބާރު

ސުނަން "ސުނަން" ޙަދީޘްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: ސުނަން އަބީދާވުދު، 
މާޖާ، ސުނަން އައްދާރަމީ، ސުނަން އަލްބައިހަޤީ، އަދި އީ، ސުނަން އިބްނިތިރުމިޛީ، ސުނަން އަންނަސާ

ސުނަން ކުބުރާއަކާއި ސުނަން ، هللاޙިމަހު ރަ ނަސާއީ އަން  ދާރަޤުޠުނީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.ސުނަން 
 ކޮށް މަޝްހޫރު އެއީ ޣުރާއަކާ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ސުނަން ޞުޣުރާއަކީ ސުނަން ކުބުރާގެ ޚުލާޞާ ފޮތެވެ.ޞު

މީގެ ތަފްޞީލު ސުނަން ނަސާއީގެ ތަޢުރީފުގައި ބަޔާންއަންނަހުއްޓެވެ.  .އީއެވެއަންނަސާ ސުނަން މިގެންގުޅޭ
 .ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ ޞުޣުރާއަކާ ސުނަން ކުބުރާއަކާއި ސުނަން ވެސްބައިހަޤީ  ހަމައެފަދައިން 

                                                           

هللا ދީޘްތަކެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ޤޫފު ޙަދީޘަކީ ޞަޙާބީންާނ ހަމައަށް ސަނަދު ހުއްޓިފައިވާ ޙަޥްމަ (1)
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއޭ ވިދާޅުނުވެ ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކެވެ. މިފަދަ  ޙަދީޘްތައް هللا ޢަންހު ރަސޫލާ ޞައްލަ

 ބައެއް ޝަރުޠުތަކާއެކު މަރުފޫޢުެގ ޙުކުމަށް ދާނެއެވެ.
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއޭ ވިދާޅުވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ. هللا ރަސޫލާ ޞައްލަމުރުސަލު ޙަދީޘަކީ ތާބިޢީއަކު  (2)

ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. މިފަދައިން ގެނެސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ. هللا މިސާލެއްގެ ގޮތުން މުޖާހިދު ބުން ޖަބުރު ރަޙިމަހު
ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ދެމެދު އެންމެ هللا ރަސޫލާ ޞައްލަ އެހެނީ، މުޖާހިދުއަކީ ތާިބޢީއެކެވެ. އެހެންކަމުން، މުޖާހިދު އާއި

 މަދުވެގެން ޞަޙާބީއެއް ނުވަތަ އެހެން ތާބިޢީއެއް ވެއްޓިފައިާވނެއެެވ.
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 މުއައްލިފު:

ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ސުލައިމާން ބުނުލް އަޝްޢަޘް ބުން އިސްޙާޤު ބުން ބަޝީރު هللاއަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު 
ވަނަ  202 ބުން ޝައްދާދުލް އަޒްދީ އައްސިޖިސްތާނީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 272އަހަރުއެވެ. އަދި އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

"ދަހްޛީބުއް ތަހްޛީބު" އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا އަލްޙާފިޡް އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު
ނޑަކަށް ތި ންސަތޭކަ "ސުނަންގައާއި އެހެން ފޮތްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚުންގެ ޢަދަދު ގާތްގަ

ޝެއިޚުންނަށް އަރައެވެ." އެކަލޭގެފާނު ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު 
ހ.(، އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް )އ. 232ހ.(، އިސްޙާޤް ބުން ރާހޫޔާ )އ. 240އަލްބަޣްލާނީ )އ. 

ޢީދު ބުން މަންޞޫރު އަލްޚުރާސާނީ ހ.(، ސަ 222ހ.(، މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢިލް އަލްބުޚާރީ )އ. 242
ހ.( 234ބުން މަދީނީ )އ.  ހ.(، ޢަލ232ީއަބީ ޝައިބާ )އ. ހ.(، އަބޫބަކުރު ބުން 227)އ. 

ވި ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއް هللا ރަޙިމަހުމު 
 ހ.(، އިބްނު އަބިއްދުންޔާ 303އީ )އ. ނަސާއަން ހ.(،274އައްތިރުމިޛީ )އ. ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: 

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ފަދަ އެތައްބޭކަލުންނެއްهللاހ.( ރަޙިމަހުމު 322އަބޫ ޢަވާނާ )އ.  ،ހ.(322)އ. 

ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: އަލްމަރާސީލު، އައްރުވާތު هللا އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ލް އަޚަވާތި، ކިތާބުއް ޒުހުދު ފަދަ އެތައް ފޮތެއް ހިމެނެއެވެ. މިނަލް އުޚުއްވަތި ވަ 

 މަތް ލައްވާށި!ދާވުދަށް ރަޙްއަބޫ

 ސުނަން އަބީދާވުދު ލިޔުއްވަން މެދުވެރިވި ސަބަބު:

އުފެދިގެން ހީ މަޛްހަބުތައް ޘާއި ފިޤްހުގެ ރަންޒަމާނެވެ. ފިޤްއުޅުއްވި ޒަމާނައަކީ ޙަދީهللا ދާވުދު ރަޙިމަހުއަބޫ
ހީ މައްސަލަތަކުގައި ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ޙަދީޘްތައް އި ޒަމާނެވެ. އެހެންކަމުން، ފިޤްއަ

ވިއެވެ. ތަޢާލާ މިފޮތް ލިޔުއްهللا ފަސޭހައިން ލިބެންހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެ، އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު
 ށް އިތުރުވި މުހިއްމު ފޮތެއް ކަމުގައެވެ.ހު ޢިލްމުގެ ޚަޒާނާއަމިފޮތްވީ ޙަދީޘާއި، ފިޤް
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 :ނަޒަރެއް  އަވަސް  އަބީދާވުދަށް  ސުނަން 

ސްލައްކަ ޙަދީޘްގެ ސުނަން އެކުލަވާލައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނު ލިޔުއްވި ފަهللا އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު
(3)ތެރެއިންނެވެ.

 

ތް ލިޔުއްވުމަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް މިފޮهللا އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު
ންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަ ހ.( އަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އިމާމް އަޙްމަދު އެފޮތަށް ގެންނަ 242)އ. هللا ރަޙިމަހު

ނިންމަވާފައިވާނީ  ސުނަންهللا އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މީގެން ދޭހަވާ ކަމަކީ، އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިންކަމެވެ. އެހެނީ، އެތާރީޚަކީ އިމާމް އަޙްމަދު އަވަހާރަވި ތާރީޚެވެ.  242ހިޖުރައިން 

އަހަރު ކުރިންނެވެ.  34އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އަބޫދާވުދު ސުނަން ނިންމަވާފައިވަނީ އަވަހާރަވުމުގެ 
 ނިއިތުރު ގެންނަވާފައިވެއެވެ.އޭގެފަހުންވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތަށް ކުދި އު

 :)އެބަހީ ތަކެއްގެ ހުގެ މަޢުޟޫތަކަށް ކިތާބު ސުނަން އަތުރުއްވާފައިވަނީ ފިޤްهللا އަބުދާވުދު ރަޙިމަހު
މައްޗަށެވެ.  ( މައްޗަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކިތާބެއްގައި ޙަދީޘްތައް އަތުރުއްވާފައިވަނީ ބާބު ތަކެއްގެތަކެއްގެފޮތް 

ލައެއްގައި ޙަދީޘެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިފޮތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ހީ މަސްއަ އެހެންކަމުން، ފިޤް
 ފަސޭހަ ފޮތެކެވެ.

ނޑަކަށް هللا އަބޫދަވުދު ރަޙިމަހު  ޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. 4200ސުނަނުގައި ގާތްގަ

 މިފޮތުގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް:

 ގަކޮށްލެވޭ ފޮތެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ:ގެ ސުނަނަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ފާހަهللاއަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު

 . އާއްމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ.2

. ބާބުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ހިމަނުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީ، އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ 2
 ޙަދީޘްތަކެވެ.ޞައްޙަކަން ބޮޑު 

 . ޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް ފަންނުވެރިކަމާއެކު ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ.3

 ހީ މައްސަލަ ހިމެނޭބަޔަށް ޙަދީޘް ކުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.. ޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤ4ް

 . ސުނަނުގައިވާ ގިނަ ޙަދީޘްތަކަކީ މަޝްހޫރު ޙަދީޘްތަކެވެ.2

                                                           

. ޙަދީޘެކެވެ ވަކި އެއީ ބަދަލުވިނަމަވެސް ރާވީއެއް އެންމެ ސަނަދުގައި ޙަދީޘެއްގެ އަރިހުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަދީޘް (3)
 ނަދަށެވެ. މަތަނަކަށް ނޫނެވެ.އެބޭކަލުން ބައްލަަވނީ ސަ
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 ގެ މާނަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ.. ޙަދީޘްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަފްޡުތަކު 2

 ސުނަން އަބީދާވުދަށް ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާ:

ހ.( "މަޢާލިމުއް 322)އ. هللا ސުނަން އަބީދާވުދުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި އަލްޚައްޠާބީ ރަޙިމަހު 
ތް މަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙް هللا ށެވެ. ސުނަން" ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ދެނެގަންނާ

ލައްވާނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް، އަބޫދާވުދުގެ ސުނަނަކީ ޝަރަފުވެރިފޮތެކެވެ. ދީނުގެ ޢިލްމުގައި އެއާ 
 އެއްފަދަ ފޮތެއް ލިޔުއްވިފައި ނުވެއެވެ."

 ސުނަން އަބީދާވުދުގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް:

 ހ.(.322)އ.  . މަޢާލިމުއް ސުނަން: އަބޫ ސުލައިމާން ޙަމްދު ބުން މުހައްމަދު އަލްޚައްޠާބީ 2

 ހ.(.122. މަރްޤާތުއް ޞުޢޫދު އިލާ ސުނަނި އަބީދާވުދު : ޖަލާލުއްދީން އައްސުޔޫޠީ )އ. 2

 ހ.(.2322ސުނަން އަބީދާވުދު: ޝަރަފުލް ޙައްޤު އަލްޢަޡީމް އާބާދީ )އ.  ޙު. ޢަވްނުލް މަޢުބޫދު ޝަރް 3

*** 
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 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛ  

 ފޮތުގެ ނަން:

ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު، ފައިދާބޮޑު އެއްފޮތަކީ އިމާމް އަބޫ ޢީސާ 
ލިޔުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފޮތެވެ. މި ޙަދީޘްފޮތަށް ޢިލްމުވެރިން ތަފާތު ނަން ކިޔައެވެ. هللا އައްތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު 

 އޭގެ ތެރޭގައި:

އޭ ކިޔެނީ  "اجلَاِمُع" މިއީ މިފޮތަށްކިޔޭ އެންމެ މަޝްހޫރުނަމެވެ. މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި: ِمُع""اجلَا.  1

ގެ ތަޢުރީފު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ  "اجلَاِمُع" އެފޮތެއްގައި ޙަދީޘްގެ އެންމެހާ ބައިތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.

ވިދާޅުވެފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި،  އޭ جلَاِمُع""اތިރުމިޛީގެ މިފޮތަށް  ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.

ހ.(، އިބްނު ކަޘީރު 847ހ.(، އައްޛަހަބީ )އ. 606ހ.(، އިބްނުލް އަޘީރު )އ. 265އައްސަމްޢާނީ )އ. 
 ހ.( ފަދަ ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ.725ހ.(، އިބްނު ޙަޖަރު )އ. 884)އ. 

 ."اجلَاِمُع الَكِبرُي". 5

އަކީ ކޮބައިކަން ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގެ ތަޢުރީފުގައި  "الُمْسنَُد" ޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައިމު : "الُمْسنَُد اجلَاِمُع" .3

 އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.

ِحيُح". 4 ِحيُح " އަދި  "الصَّ  ."اجلَاِمُع الصَّ

2. " ََنُ " މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި: "السُّ ََنُ އަކީ ކޮބައިކަން ސުނަން އަބީދާވުދުގެ ތަޢުރީފުގައި  "السُّ

ގެ މިފޮތުގައި ސުނަނުގެ އިތުރަށް ޖާމިޢުއެއްގައި هللا ސްވެހިނގައްޖެއެވެ. އިމާމް ތިރުމިޛީ ރަޙިމަހުއި
އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް އެކުލެވިފައިވާތީ، މިފޮތަށް ސުނަން ކިޔުމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން 

 އިންކާރުކުރައްވައެވެ.

ََنِ عَ . 6 ِ َصَّلَّ اهلل ْن رَُسْولِ "اجلَاِمُع الُمْختَََصُ ِمَن السُّ ِحيِح َوالَْمْعلُوِل َوَما َعلَيِْه  اَّللَّ َعلَيِْه وََسلََّم َوَمْعِرفَِة الصَّ
މިނަމުން އިމާމް ތިރުމިޛީގެ ޙަދީޘްފޮތް އެއްކޮށް މަޢުރިފާކުރެވެއެވެ. މިފޮތުގެ ދެފަތްފުށުގައި ވަނީ : الَعَمُل"

"ސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ކިޔޭ ސަބަބު އި  "اجلَاِمُع"މިނަމުން ނަންކިޔުއްވާފައެވެ.  އޭ ކިއިފައިވަނީ  "الُمْختَََصُ

ކުރުކުރެވިފައިވާތީއެވެ. އިމާމް ތިރުމިޛީ ވަނީ މިފޮތް ކުރުކުރައްވާފައިވާކަމަށް "އަލްޢިލަލުއް ޞަޣީރު" ގައި 

ََنِ عَ ވިދާޅުވެފައެވެ.  ِ َصَّلَّ اهلل"السُّ މާމް ތިރުމިޛީ އެބަހީ މިފޮތުގައި އި َعلَيِْه وََسلََّم" ْن رَُسْوِل اَّللَّ
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ވާ މުސްނަދު ޙަދީޘްތަކެވެ. ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ހަމައަށް ގުޅިފައި هللا ޞައްލަهللا ގެންނަވާފައިވަނީ ރަސޫލު
ޤޫފު ޙަދީޘަކީ ކޮބައިކަން ސުނަން ޥް ތެއް އެކުލަވާ ލައްވާފައެވެ. މަޤޫފު ޙަދީޘްތަކަށް ވަނީ ވަކިފޮ ޥްމަ

ِحيِح َوالَْمْعلُوِل"އަބީދާވުދުގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ.  ޢިބާރާތުން އެނގޭގޮތުގައި މި "َوَمْعِرفَِة الصَّ

ތިރުމިޛީ ވަނީ ޙަދީޘްތަކުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ޞައްޙަކަމުގައިވާނަމަ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ  އިމާމް
ޢިއްލަތެއް  ގައި ވާފައެވެ. ހަމައެފަދައިން ޙަދީޘްޙަސަން ކަމުގައިވާނަމަ ޙަސަން ދަރަޖަކަން ބަޔާންކުރައް

ވާނަމަ އެކަންވެސް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. ޢިއްލަތަކީ ޙަދީޘްގެ ބޭރުފުށުން ޞައްޙަކަމަށް ފެނުނަމަވެސް، 
ވަންހަނާވެގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ޙަދީޘް ޞައްޙަކަމަށް ބުރުއަރާ ކަންކަމެވެ. ހަދީޘެއްގައި ޢިއްލަތެއް ހުރިކަން 

އެބަހީ މިފޮތުގައި  "َوَما َعلَيِْه الَعَمُل "ށްގެންނެވެ. އެނގޭނީ އެޙަދީޘެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮ

 ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން އެޙަދީޘްތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާ ޙަދީޘްތަކެވެ.

 މުއައްލިފު:

ނުލް ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުން ޢީސާ ބުން ސަވްރަތަ ބުން މޫސާ ބު هللاތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު
ޟައްޙާކުއް ސުލަމީ އައްތިރުމިޛީއެވެ. ކުންޏާއަކީ އަބޫ ޢީސާއެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 582ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން  502ހިޖުރައިން 

ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ )އ.  އެކަލޭގެފާނު ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ޤުތައިބާ ބުން
ހ.(، ޢަލިއްޔު ބުން ޙުޖުރު އަލްމަރުވަޒީ )އ. 526ހ.(، މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢިލް އަލްބުޚާރީ )އ. 540
ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ވެއެވެ. هللا ހ.(، ރަޙިމަހުމު 543ހ.(، ހަންނާދު ބުން ސަރިއްޔި )އ. 544

ވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: އަބުލްޢައްބާސް މުޙައްމަދު ބުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއް
ހ.(، އަބޫޢަލީ 332ހ.(، އަލްހައިޘަމް ބުން ކުލައިބު އައްޝާޝީ )އ. 346އަޙްމަދު އަލްމަޙްބޫބީ )އ. 

ފަދަ އެތައް ބޭކަލުންނެއް هللا ހ.( ރަޙިމަހުމު 354މުޙައްމަދު ބުން މުޙައްމަދު އަލްޤައްރާބު )އ. 
 ވެ.ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެ

ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: ކިތާބުލް ޢިލަލުއް هللا ތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު އިމާމް
ޞަޣީރު، ކިތާބުލް ޢިލަލުއް ކަބީރު، އަލްމުފްރަދު، އައްތާރީޚް، އައްޝަމާއިލުއް ނަބަވިއްޔާ ވަލް ފަޟާއިލުލް 

ސުބުޙާނަހޫ هللا ވެ. ދު ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެ މުޞްޠަފަވިއްޔާ، އަލްއަސްމާއު ވަލްކުނާ، ކިތާބުއް ޒުހު
 މަތް ލައްވާށި!ތިރުމިޛީއަށް ރަޙް ވަތަޢާލާ އިމާމް
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 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ ލިޔުއްވަން މެދުވެރިވި ސަބަބު:

ހުވެރި ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި، މަޛްހަބުތަކުގެ ބަހަކީ ކޮބައިކަމާއި، ހަމައެއާއެކު ޙަދީޘްގެ ފިޤް
މާކޮށް ކުން ފެންނަން ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެ، ޙަދީޘްތަކާއެކު މިދެބައި ޖަ ޢިއްލަތްތައް އެއްފޮތަ

ތިރުމިޛީގެ ޙަދީޘްފޮތް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ތިރުމިޛީގެ ކުރިން ޢަލިއްޔު ބުން މަދީނީ )އ.  އިމާމް
ވަނީ ޢިއްލަތާ ބޭހެ  ފަދަ ބޭކަލުންهللا ހ.( ރަޙިމަހުމ565ަހ.( އާއި ޔަޢުޤޫބު ބުން ޝައިބާ )އ. 534

ހީ ބާބުތަކަށް އަތުރުއްވައި ޢިއްލަތް ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޤްޖަމާކުރައްވާފައެވެ.  (1)މުސްނަދުތައް
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލަކީ ތިރުމިޛީ އެވެ. ތިރުމިޛީ ވަނީ އެކަން "އަލްޢިލަލުއް ޞަޣީރު" ގައި 

 ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައްވެސް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ހުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު ފިޤްބަޔާންކު

 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް:

މުސްލިމް ފަދަ ބޭކަލުންގެ ފޮތްތަކާ ޚިލާފަށް، ތިރުމިޛީ މިފޮތުގައި ޞައްޙަ  އިމާމުލް ބުޚާރީ އާއި އިމާމް 
ރުޠުކުރައްވާފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުން ޝަރުޠެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޝަ

ތެރެއިން ބޭކަލަކު ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ހަދީޘްތައް ގެންނެވުމެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޟަޢީފު 
ރާވީންގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ގެންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ ޙަދީޘެއް 

 ސް އެކަންބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.ގެންނެވިނަމަވެ 

ސަން ދަރަޖައިގެ ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ ގައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބަލާލާއިރު، މިފޮތުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި، ޙަ
ޙަދީޘާއި، ވަރަށް މަދު މުންކަރު ޙަދީޘްތައް ހިމެނެއެވެ. އާއްމުކޮށް މުންކަރު ޙަދީޘް  ޙަދީޘާއި، ޟަޢީފު

ރިކަމާބެހޭ ބު )ޞަޙާބީންނާއި އެނޫން ބޭކަލުންނާއި ބައެއް ތަންތަނުގެ މަތިވެގެންނަވާފައިވަނީ އަލްމަނާޤި 
ގައެވެ. ނަމަވެސް ތިރުމިޛީ މިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. މުޙައްމަދު ޝޫމާން ބާބުޙަދީޘްތައް( މި

އައްރަމްލީ "އަޙާދީޘުއް ސުނަނުލް އަރްބަޢާ އަލްމަޢުޟޫޢާ ބިޙުކުމިލް ޢައްލާމާ އަލްއަލްބާނީ" 
ޙަދީޘަކަށް  17މަޢުޟޫކަމަށް هللا ފޮތުގައިވާގޮތުން، ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީގައި ޝެއިޚު އަލްބާނީ ރަޙިމަހުމި

ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މަޢުޟޫ ހަދީޘަކީ މީސްމީހުން ރަސޫލާ ޞައްލަ
 ހަދާފައިވާ ދޮގު ބަސްތަކެވެ.

                                                           

މިތަނުގައި މުސްނަދުގެ ާމނައަކީ ޙަދީޘްތައް ފޮތުގައި ެއތުރުމުގައި ޞަޙާބީންގެ ނަންުފޅުން އަތުރާފައިވުމެވެ.  (1)
ޢަންހުގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުެގ هللا ގެގޮތުން އެފޮތްތަކުގަިއ އަނަސް ރަޟިޔަމިސާލެއް

 ޢަންހުގެ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ.هللا ދަށުންނެވެ. އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ
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ތާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައިވަނީ "އަބްވާބުއް ޠަހާރާ" "އަބްވާބުއް ތިރުމިޛީ ޙަދީޘްތައް އަތުރުވާފައިވާ ކި
ޞަލާތު" މިފަދައިންނެވެ. އޭގެފަހުގައި ޙަދީޘްތަކާގުޅޭގޮތުން ބާބުތައް ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކޮންމެ 

އް ބާބެއްގައި އާއްމުކޮށް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ. މިސަބަބާހުރެ، ފޮތުގެ ބާބުތަ
ހީ މަސްއަލަ ބޮޑަށް އޮޅުން ފިލާނެކަމެކެވެ. އް ގިނަވުމަކީ ޙަދީޘުން ނެގޭ ފިޤްގިނައެވެ. ބާބުތަ

ދު ތުން ބާރުދޭ ޙަދީޘްތަކަށް އިރުޝާޙަދީޘްގެންނެވުމަށްފަހު، އެޙަދީޘަށް ލަފްޡުގެގޮތުން ނުވަތަ މާނާއިގޮ
ޖަ ބަޔާންކުރައްވައި، އަދި ޙަދީޘްގައިވާ ރާވީންގެ ތެރެއިން، ދެއްވާފައިވެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހު، ޙަދީޘްގެ ދަރަ 

އެކަހެރިކޮށް ޙަދީޘްރިވާކުރައްވާފައިވާ ރާވީންނާގުޅޭ ވާހަކަތައް ގެންނަވައެވެ. އަދި ޙަދީޘްގައި ޢިއްލަތެއްވާނަމަ 
 ން އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައެވެ. އަދި އޭގެފަހުގައި، ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީންނާއި، އަދި އޭގެފަހު

އްމުގޮތެއްގައި ތިރުމިޛީ މިފޮތް ޢާކޮށް ބަޔާންކުރައްވައެވެ. މިއީ ހު ކުރުވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންގެ ފިޤް
 އަތުރުއްވާފައިވާ ގޮތެވެ. ބައެއްފަހަރަށް މިތަރުތީބު އިސްފަސްކުރައްވައެވެ.

 މިފޮތުގެ ޚާއްޞަކަންތައްތައް:

 ހަގަކޮށްލެވޭ ފޮތެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއްކަންކަމަކީ:ގެ ޖާމިޢުއަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ފާهللاތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

 އްމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ އެއްޙަދީޘް ނުވަތަ ދެޙަދީޘެވެ.ޢާ. 1

 . ބާބުތައް އަތުރުއްވާފައިވާ ރިވެތިކަމާއި، ޙަދީޘްތައް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުން.5

 ބޭކަލުން އެޙަދީޘަކުން ދަލީލު ނަންގަވާގޮތް ބަޔާންކުރެއްވުން.ހުވެރި ބޭކަލުންގެ މަޛްހަބާއި، އެ. ފިޤ3ް

 . ޙަދީޘުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ވުން.4

. ޙަދީޘްގެ ސަނަދުގައިވާ ރާވީންގެ ނަންފުޅާއި، ލަޤަބާއި، ކުންޏާ ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް 2
 ގެންނަވާފައިވުން.

 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީއަށް ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާ:

ބުން މުޙައްމަދު އަލްއަންޞާރީ هللا މިޢުއް ތިރުމިޛީގެ މުހިއްމުކަމާބެހޭގޮތުން އަބޫ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު ޖާ
ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތިމަންގެ ކައިރީ އެފޮތް )އެބަހީ، ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ( 471)އ. هللا ރަޙިމަހު

ސްލިމްގެ ދެފޮތުން ފައިދާއެއް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގެ ފޮތަށް ވުރެ ފައިދާބޮޑެވެ. އެހެނީ، ބުޚާރީއާއި މު 
ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ޢިލްމުވެރިޔަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަބޫ ޢީސާގެ ފޮތުން ކޮންމެ 

 މީހަކަށްވެސް ފައިދާއާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވިދާނެއެވެ."
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މަތިވެރި އަދި  ފޮތަކީ އެންމެ  ހ.( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މިޞަޙީހ606ު)އ. هللا އިބްނުލް އަޘީރު ރަޙިމަހު
 އެންމެ ފައިދާބޮޑު، ތަރުތީބުގައި އެންމެރިވެތި، ތަކުރާރު ކުރުން އެންމެމަދު ފޮތެވެ..."

 ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީގައި ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު ލަފްޡުތައް:

 އިވެއެވެ. މިގޮތުން:މިފޮތް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި މުހިއްމު ލަފްޡުތަކެއް ބޭނުން ކުރައްވާފަهللا ތިރުމިޛީ ރަޙިމަހު

ރޫހުގެ މާނައާއި ޙަރާމްގެ މާނަ ޝާމިލުވެއެވެ. މިލަފްޡުގެ މުރާދުގައި މަކް: "الَكَراَهُة َو الَكَراِهيَُّة". 1

ބައެއްފަހަރު މިލަފްޡު ޙަރާމްގެ މާނާގައި ގެންނަވާފައިހުރެއެވެ. އަނެއްބައިފަހަރަށް މަކްރޫހަގެ މާނާގައި 
 ގެންނަވާފައި ހުރެއެވެ.

5 . 
َ
ّي""أ

َ
أ  މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ ޙަނަފީ މަޛްހަބެވެ.: ْهُل الرَّ

ْصَحاُبنَا". 3
َ
 މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ އަހުލުލް ޙަދީޘެވެ.: "أ

މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ ސުފްޔާނުއް ޘަވްރީ، މާލިކް، އައްޝާފިޢީ، އަޙްމަދު، އިސްޙާޤު ބުން : "الُفَقَهاُء". 4

 ހުވެރި ބޭކަލުންނެވެ.ޤްދިޘުންގެ ތެރެއިންވާ ފިރާހޫޔާ ފަދަ މުޙައް

 ގެތިރުމިޛީ "އަލްޢިލަލުއް ޞަޣީރު" ގައިވާގޮތުން، ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، : "َحِديٌْث َحَسٌن". 2

އަރިހުގައި ތިން ޝަރުޠެއް ހަމަވާ ޙަދީޘެވެ. ފުރަތަމައީ: އެޙަދީޘެއްގެ ސަނަދުގައި ދޮގުހެދިކަމަށް 
ޝާޛު ޙަދީޘަކަށް ނުވުން. ޝާޛު ޙަދީޘަކީ އިތުބާރު ބޮޑު ރާވީއެއް ތުހުމަތުނުކުރެވޭ ރާވީއެއްވުން. ދެވަނައީ: 

ރިވާކުރާ ޙަދީޘަކާ ޚިލާފަށް އެއަށްވުރެ އިތުބާރުކުޑަ ރާވީއެއް ރިވާކޮށްފައިވާ ޙަދީޘެވެ. މިފަދަ ޙަދީޘަކަށް 
هللا ޞައްލަވެގެންނުވާނެއެވެ. ތިންވަނައީ: އެހެން އިސްނާދަކުން ހަމައެޙަދީޘްގެ މާނައާ އެއްގޮތަށް ނަބިއްޔާ 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ކިބައިން ރިވާވެފައިވުމެވެ. މިތިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޙަދީޘަކީ މިލަފްޡަށް ފެތޭ 
 ޙަދީޘެވެ.

މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، އެޙަދީޘަކީ އެންމެ ސަނަދަކުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘަކަށް ވުމެވެ. : "َحِديٌْث َغِريٌب". 6

ވާ ޙަދީޘެއްގައި، ތިރުމިޛީ ގެންނަވާފައިވާ ސަނަދުގެ މަތަނުގައި ނުވަތަ ގިނަ ސަނަދުތަކަކުން އައިސްފައި
މިލަފްޡު އެހެން ލަފްޡަކާ ނުގުޅި ވަކިން ގެންނަވާފައިވާނަމަ، ބައެއްފަހަރަށް ލަފްޡެއް އިތުރުވުމެވެ. 

 ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތިރުމިޛީ މިލަފްޡު ބޭނުންކުރައްވާފައިވާނީ ޟަޢީފް ޙަދީޘަށެވެ.
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އިމާމް ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެންނަވާފައިވަނީ ކޮން މުރާދެއްގައިތޯ މިއީ : ِريٌب""َحِديٌْث َحَسٌن غَ . 8

ޢިލްމުވެރިން ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު ޟަޢީފްކަމަށް 
ބަޔާންކުރައްވާފައެއް  ވިދާޅުވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއާމެދުއެވެ. ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން 

ފަދަ ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި  ނު ރަޖަބުމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ، އަދި އިބްނުވެއެވެ. ޝެއިޚުލް އިސްލާ 
މިލަފްޡުގެ މުރާދަކީ، ތިރުމިޛީ ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘުން ބޭރުނުވާ، އެހެން ސަނަދަކުން ނުވަތަ 

ޙަދީޘެވެ. އެބަހީ، ޙަސަން ލިޣައިރިހީ ޙަދީޘެވެ. އަލްބަޤާޢީ، އެޙަދީޘަކަށް ބާރުދޭނެ ޙަދީޘެއް ރިވާވެފައިވާ 
ޝެއިޚް އަލްބާނީ ފަދަ ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިލަފްޠުގެ މުރާދަކީ އެންމެ ސަނަދަކުން މެނުވީ 

 (2)ރިވާވެފައިނުވާ ޙަސަން ލިޛާތިހީ ޙަދީޘެވެ.

ޢިލްމުވެރިން  ވެސްކޮން މުރާދެއްގައިތޯ މިއީ ތިރުމިޛީ މިލަފްޡުގެންނަވާފައިވަނީ: "َحِديٌْث َحَسٌن َصِحيٌح". 8

ހ.( "ޝަރަޙް ޢިލަލުއް 822)އ. هللا ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އިބްނު ރަޖަބު ރަޙިމަހު 
ންނަވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކަކީ ތިރުމިޛީ" ގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން، އިމާމް ތިރުމިޛީ މިލަފްޡު ގިނައިން ގެ 

 ސްލިމް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ، އަދި އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ ރާވީން ހިމެނޭ ޙަދީޘްތަކެވެ.ބުޚާރީއާއި މު  ލްއިމާމު

ހ.( "ޝަރަޙް ޢިލަލުއް ތިރުމިޛީ" 822)އ. هللا އިބްނު ރަޖަބު ރަޙިމަހު: "َحِديٌْث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب". 7

އަދި އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ ، ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ  ލްއި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން، އިމާމުގަ
ރާވީން ހިމެނޭ، އަދި ސަނަދުގެ ކޮންމެވެސް އެއްބައެއްގައި އެންމެ ރާވީއެއް ހިމެނިފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށެވެ. 

ْعَماُل بِانِليَّات"މިގޮތުން 
َ
َما األ މިޙަދީޘެވެ. މިޙަދީޘް ޢުމަރުގެފާނާ ހަމައިން ޔަޙްޔާ ބުން ސަޢީދުލް  "إِنَّ

ރިވާވެފައިވަނީ އެއްރާވީ، އެއްރާވީގެ ކިބައިންނެވެ. ޔަޙްޔާ ބުން ޞަޢީދުލް  އަންޞާރީއާ ހަމައަށް
 އަންޞާރީގެ އަރިހުން ވަރަށް ގިނަ ބޭކަލުން މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވިއެވެ.

 

 

 

 

                                                           

. ހަސަން ލިޣައިރިހީ ަޙދީޘަކީ ޟަޢީފް ޙަދީޘެއް، ޙަދީޘެވެ ދެމެދުގެ  އާޟަޢީފު އާއި ޞަޙީހު ޙަދީޘަކީ ލިޛާތިހީ  ޙަސަން (2)
 ސަބަބަކީ  މީގެ ޝަރުޠަކީ އެޙަދީޘް ޟަޢީފްވީއެހެންނަމަވެސް އެކި ސަނަދުތަކުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެވެ. ނަމަވެސް 

 ފަިއވުން ކަމުގައި ނުވުމެވެ.ސަނަދުގައި ފާސިޤުކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދޮގުވެރިކަމުގެ ސަަބބުން ޟައީފް ރާވީއެއް ހިމެނި
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 :ޝަރަޙަތައް  ބައެއް  ތިރުމިޛީގެ  ޖާމިޢުއް 

 ހ.(.243. ޢާރިޟަތުލް އަޙްވަޛީ: އަބޫބަކުރު ބުނުލް ޢަރަބީ އަލްމާލިކީ  )އ. 1

 ހ.(.822އައްތިރުމިޛީ:  އިބްނު ރަޖަބް އަލްހަންބަލީ )އ.  ޙު. ޝަރ5ް

 ހ.(.1325. ތުޙުފަތުލް އަޙްވަޛީ: ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްމުބާރަކްޕޫރީ )އ. 3

*** 
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 އަންނަސާއ  ސުނަން 

 ފޮތުގެ ނަން:

ލިޔުއްވާފައިވާ هللا ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްއިމާމް އަންނަސާއީ ރަޙިމަހު
 ޙަދީޘްފޮތަށް ޢިލްމުވެރިން ތަފާތު ނަން ކިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 ދައިން މިފޮތަށް ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ.ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބޭކަލުން މިފަ: "الُْمْجتَََب".  1

މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި، ނަސާއީ ކިބައިން މިފޮތް ރިވާކުރެއްވި މުޙައްމަދު ބުން 
ހ.(، 606ހ.(، އަބޫ ޢަލީ އަލްޣައްސާނީ، އިބްނުލް އަޘީރު )އ. 563މުޢާވިޔަތުލް އަޙްމަރު )އ. 

ހ.(، ފަދަ ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ. މިފަދައިން 209)އ.  ހ.(، އައްސަޚާވ847ީއައްޛަހަބީ )އ. 
އީގެ ސުނަނުލް "އަލްމުޖުތަބާ" އަކީ އިމާމް ނަސާ ނަންދެއްވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ،

ހ.( އާއި 824ކުބުރާއިން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ޙަދީޘްތަކަކަށް ވުމެވެ. އަދި އައްޒަރުކަީޝ )އ. 

)އަލްމުޖުތަނާ( މިފަދައިން  "الُْمْجتَََن"މް އައްޛަހަބީ ގެ "ސިޔަރުއަޢުލާމުއް ނުބަލާ" ގައި އިމާ

 ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

9 ." ََنُ ގެ ސަނަދުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، އަންނަސާއީ ކިބައިން هللاއިބްނުލް އަޘީރު ރަޙިމަހު: "السُّ

ހ.( އާއި އިބްނު ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީ )އ. 564)އ.  هللاމިފޮތް ރިވާކުރެއްވި އިބްނު ސުންނީ ރަޙިމަހު 
 ހ.( މިފަދައިން ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ. މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި 209ހ.( އާއި އައްސަޚާވީ )އ. 308

" ََنُ  އަކީ ކޮބައިކަން ސުނަން އަބީދާވުދުގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ. "السُّ

ْغَرى" .5 ََنُ  الصُّ ހ.( އާއި 869އިން ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އައްޒައިލަޢީ )އ. މިފަދަ: " السُّ

ހ.( ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިނަމުގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ އަންނަސާއީގެ "ސުނަން 211އައްސުޔޫޠީ )އ. 
ރާ" އަލްކުބުރާ" އާ މިފޮތާ ފަރަޤުކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން، ނަމަކަށްވުރެ މިއީ ޞިފައެކެވެ. "ސުނަން އަލްކުބު

 ގެ މާނައަކީ ސުނަނުގެ ބޮޑުފޮތެވެ. "ސުނަން އައްޞުޣުރާ" ގެ މާނައީ ސުނަނުގެ ކުޑަފޮތެވެ.

4 ." "މިއީ މިފޮތުގެ ޗާޕުތައް ނުކުތުމަށްފަހު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމެކެވެ. : "ُسََنُ النََّساِئي އޭ  "ُسََنُ النََّساِئي

 އެވެ. "الُْمْجتَََب" ބުނެވިއްޖެނަމަ އެއީ

يحُ  .3 حي "އަލްކާޝިފު" އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި މިފަދައިން هللا އަލްއިމާމް އައްޛަހަބީ ރަޙިމަހު: ""الصَّ

ހ.( އާއި، 573ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އައްދާރަޤުޠުނީ )އ. 
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ލްބަޣްދާދީ )އ. ހ.( އާއި، އަލްޚަޠީބު އ563ަހ.( އާއި، އިބްނު ޢަދިއްޔު )އ. 403އަލްޙާކިމް )އ. 
ހ.( ފަދަ ބޭކަލުން ވެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިބޭކަލުން "ޞަޙީޙް" އޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 465
 އީގެ "ސުނަނު އަލްކުބުރާ" އަށެވެ.ނަސާއަން

 މުއައްލިފު:

ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަޙްމަދު ބުން ޝުޢައިބު ބުން ޢަލީ ބުން ސިނާން ބުން هللاއީ ރަޙިމަހުއަންނަސާ
هللا ބަޙުރު އަލްޚުރާސާނީ އަންނަސާއީއެވެ. ކުންޏާއަކީ އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. އަންނަސާއީ ރަޙިމަހު

ވަނަ އަހަރު ޚުރާސާނުގެ "ނަސާ" އޭ ކިޔުނު  913ދުނިޔޭގެ އަލިކަންދެކެވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިޖުރައިން 
ތްކޮށެވެ. ބުނެވިފައިވާގޮތުގައި، އީ" ކިއިފައިވަނީ މިރަށަށް ނިސްބަކަށެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް "އަންނަސާރަށަ

އެރަށަށް "ނަސާ" އޭ ކިއިފައިވަނީ މުސްލިމުން އެރަށް ފަތަޙަކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަހިނދު، އެރަށުގެ 
ފިރިހެނުންތައް ފިލައި، ހަނގުރާމަކުރަން ތައްޔާރުވެގެން ތިބީ އަންހެނުންނެވެ. މިސަބަބާހުރެ، މުސްލިމުން 

މުން ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި ފަސްކުރީއެވެ. އަދިވެސް އެބައިމީހުންގެ ފިރިހެނުންތައް އައު
ބުނެވިފައިވާގޮތުގައި، އެރަށުގައި ހަނގުރާމަތަކަށް ނިކުންނަނީ ފިރިހެނުންގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ފަލަސްޠީނުގައެވެ. 'ކުތުބުއްސިއްތާ' ގެ  505އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހިޖުރައިން 
ން އަވަހާރަވި ބޭކަލަކީ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތްތައް ލިޔުއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު  ނަމުން

ބުޚާރީ އާއި،  ލް ހޫރުވެފައިވާ ފޮތްތަކަކީ، ޞަޙީޙުއީއެވެ. 'ކުތުބުއްސިއްތާ' ގެ ނަމުން މަޝް އަންނަސާ
އަންނަސާއީއާއި،  މުސްލިމް އާއި، ސުނަން އަބޫދާވުދާއި، ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ އާއި، ސުނަން ޞަޙީޙު

 ސުނަން އިބްނުމާޖާ އެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ޤުތައިބާ ބުން ސަޢީދު އަލްބަޣްލާނީ )އ. 
ހ.(، ފަދަ 939ހ.(، މުޙައްމަދު ބުނުލް މުޘައްނާ )އ. 939ހ.(، މުޙައްމަދު ބުން ބައްޝާރު )އ. 940

ވެ. ހަމައެކަނި މިފޮތުގައިވެސް )އެބަހީ: އަލްމުޖުތަބާގައި( އިމާމް އަންނަސާއީ ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެ
ބޭކަލުން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ  558ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި 

ހ.(، އިބްނު 591އަބޫޖަޢުފަރު އައްޠަޙާވީ )އ. ، ހ.(516ތެރޭގައި: އަބޫ ޢަވާނާ އަލްއިސްފަރާޔީނީ )އ. 
ހ.( ފަދަ 564ހ.(، އިބްނުއްސުންނީ )އ. 560ހ.(، އައްޠަބަރާނީ )އ. 534ޙިއްބާން )އ. 

 ޢިލްމުވެރިކަމުގައި ފުންނާބުއުސް ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ތަކުގެ ތެރޭގައި: އައްސުނަނު "އަލްމުޖުތަބާ" ގެ އިތުރަށް އަލްއިމާމް އަންނަސާއީ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް
ޢަންހު، ޢަމަލުލް ޔަވްމު ވަލްލައިލާ، هللا އަލްކުބުރާ، ތަފްސީރުލް ޤުރުއާން، ޚަޞާއިޞް ޢަލީ ރަޟިޔަ
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ސުބުޙާނަހޫ هللا ފަޟާއިލުލް ޤުރުއާން، އަލްޟުޢަފާއު ވަލްމަތުރޫކީން ފަދަ އެތައް ފޮތެއް ހިމެނެއެވެ. 
 މަތް ލައްވާށި!އީއަށް ރަޙްއަންނަސާވަތަޢާލާ 

 އީއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް:ސުނަން އަންނަސާ 

ގެ ޝަރުޠުކުރައްވާފައިވަނީ هللاފަދައިން އިމާމް އަންނަސާއީ ރަޙިމަހުهللا އިމާމް އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހު 
އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނަނުގައި ފިޤުހާގުޅޭ ޙަދީޘްތައް ގެންނެވުމަށެވެ. ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމަށް 

ޙަދީޘެއްކަން  ގެ ތަފާތު ރިވާޔަތްތަކާއި، ޟަޢީފުއްފަހަރަށް ޙަދީޘްތަކު ޝަރުޠެއް ނުކުރައްވައެވެ. ބައެ
 ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަވާފައިވެއެވެ.

ހީ ބާބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ލްކުބުރާ އަތުރުއްވާފައިވަނީ ފިޤްސުނަން އާއި ސުނަނުهللا އަންނަސާއީ ރަޙިމަހު 
ފޮތަކީ، އިމާމް އަންނަސާއީގެ ސުނަނުލްކުބުރާއިން  މިހާރު ސުނަން އަންނަސާއީގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ 

އެކަލޭގެފާނު ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ. ފޮތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ކިތާބުއްޠަހާރާއިންނެވެ. އަދި 
ނިންމަވާފައިވަނީ ކިތާބުލް އަޝްރިބާ އަށެވެ. މިގޮތުން މުޅި ޖުމްލަ ފަންސާސް ތިން ކިތާބު 

 ގެންނަވާފައިވެއެވެ.

ހީ ޙުކުމުގެ މައްޗަށް ބާބުތަކަށް މުގައި، އެޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤްމާމް އަންނަސާއީ ޙަދީޘްތައް އެތުރުއްވުއި
ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއްފަހަރަށް އެއްޙަދީޘެއް ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން ވާރިދުވެފައިވާތީ، ބާބުގެ 

ފުރަތަމަ ގެންނަވާފައިވާނީ އެކަލޭގެފާނާ އެންމެ ކައިރި ނަން ތަފާތުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބާބުތަކުގައި އެންމެ 
ސަނަދެއްގެ ޙަދީޘެވެ. އެއަށްފަހު، ދުރު ސަނަދުގެ ރިވާޔަތްތަކެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރަށް ސަނަދުގައި ވާ 

 ރާވީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރައްވައި، ޙަދީޘާމެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

ންނެވުނު ފަދައިން، އިމާމް އަންނަސާއީގެ ފޮތުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ކުރިން ދެ 
ޝަރުޠުނުކުރައްވައެވެ. އެފޮތުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި، ޙަސަން ހަދީޘްތައް ވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން، ޟަޢީފް 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނުވަތަ ޙަދީޘާއި، މުންކަރު ޙަދީޘްވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޙަދީޘްތައް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާން
މަށެވެ. ސުވާލަކީ ސުނަން އެފަދަ ޙަދީޘްތައް ގެންނަވާފައިވަނީ އެ ޙަދީޘްތަކުގެ ޟަޢީފުކަން ބަޔާންކުރެއްވު 

 އީގައި މަޢުޟޫ ޙަދީޘެއް )އެބަހީ، ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދާފައިވާ ހަދީޘެއް( ވޭ ހެއްޔެވެ؟އަންނަސާ

ޟޫޢާތު' އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި، ސުނަން އަންނަސާއީގެ އެންމެ ޙަދީޘެއް 'އަލްމަޢުهللا އިބްނުލްޖަވްޒީ ރަޙިމަހު 
ޢަންހުމާގެ ކިބައިން "ރާބޯމީހާގެ هللا ބުން ޢަމްރު ރަޟިޔަهللا މަޢުޟޫކަމަށް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެއީ ޢަބްދު 
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ނަމަވެސް މިޙަދީޘަށް ބާރުދޭ ޙަދީޘްތައް  (1)ޖަޒާ" އާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެވެ.
ން "ޟަޢީފުއް ޙަދީޘެކެވެ. މިފަދައި ޟޫ ޙަދީޘަކަށް ވުމަށްވުރެ ޟަޢީފުއިވުމާއެކު، މިއީ މަޢުވާރިދުވެފަ

އަލްއަލްބާނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޚުލާޞާއަކީ ސުނަން  ނަސާއީ" ގައި ޝެއިޚު
 އަންނަސާއީގައި މަޢުޟޫ ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކާއަޅާ ބަލާއިރު )އެބަހީ، ސުނަން އަބޫދާވުދާއި، ތިރުމިޛީއާއި، އިބްނު މާޖާ އާ އަޅާ ސުނަނުގެ އެހެން ފޮތްތަ
ބަލާއިރު( ސުނަން އަންނަސާއީއަކީ، އެންމެ ގިނައިން ޞައްޙަކަންބޮޑު ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެފައިވާ ފޮތެވެ. 

ވެސް، ސުނަން އަދި އެންމެ ޟަޢީފް ޙަދީޘްތައް މަދު، ބަލި ރާވީން އެންމެ މަދު ޙަދީޘްފޮތެވެ. ނަމަ 
ރެއެވެ. އެހެނީ، އަންނަސައީއަށްވުރެ ސުނަން އަބީދާވުދު ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ބާބުތަކުގައި ޙަދީޘްތައް ގިނަކަމާހު

އީގެ ޙަދީޘްތައް ގިނަނަމަވެސް، ތަކުރާރުވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް ނުލައި ބަލައިފިނަމަ ސުނަން ސުނަން އަންނަސާ
 އަބޫދާވުދުގައި ޙަދީޘްތައް ގިނައެވެ.

 ން އަންނަސާއީގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް:ސުނަ 

 ހ.(.211. ޒަހުރުއްރުބާ ޢަލަލްމުޖުތަބާ: ޖަލާލުއްދީން އައްސުޔޫޠީ  )އ. 1

އީ:  އައްޝައިޚް އަބުލްޙަސަން އައްސިންދީ )އ. ތުއް ސިންދީ ޢަލާ ސުނަން އަންނަސާ. ޙާޝިޔ9ަ
 ހ.(.1157

ޢަލީ އާދަމް އަލްޢަޘްޔޫބީ. މިއީ ވަރަށް ފަހުން  ޙިލްމުޖުތަބާ: މުޙައްމަދު ބުން. ޛަޚީރަތުލް ޢުޤުބާ ފީ ޝަރ5ް
 ޗާޕްކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިގު ޝަރަޙައެކެވެ.

*** 

                                                           

 ވަނަ ޙަދީޘެވެ. 3662އެއީ  (1)
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 އިބްނިމާޖާ ސުނަން 

 ފޮތުގެ ނަން:

އެންމެ ފަހު ފޮތެވެ.  އްސުނަން" އަކީ ކުތުބުއްސިއްތާގެ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް "އަهللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު
ހ.( 705މުޙައްމަދު ބުން ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީ، )މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ އިބްނުލް ޤައިސަރާނީ( )އ. 

ހ.( 951)އ. هللا ން އައިސްފައިވަނީ އިމާމް މާލިކު ރަޙިމަހުއާހަމައަށް މިހަފޮތުގެ ތެރޭގައި ބެލެވެމު 
ލިޔުއްވާފައިވާ "އަލްމުވައްޠާ" އެވެ. ނަމަވެސް އިބްނު ޠާހިރު އަލްމަޤްދިސީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް "ޝުރޫޠު 
އައިމަތިއްސިއްތާ" ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާމް މާލިކްގެ "އަލްމުވައްޠާ" ގެ ބަދަލުގައި، އިބްނުމާޖާގެ 

)އ. هللا ސުނަން" ލެއްވިއެވެ. މިއަށްފަހު، ވަޑައިގެންނެވި ޢަބްދުލް ޣަނިއްޔި އަލްމަޤްދިސީ ރަޙިމަހު"އައް
ހ.( އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް "އަލްކަމާލު ފީ އަސްމާއިއްރިޖާލި" ގައި އިބްނު ޠާހިރުއަށް ތަބާވެވަޑައިގެން 000

ފޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޮތްތައް ލިޔުއްވި ސުނަން އިބްނުމާޖާ ހަވަނަފޮތެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެ
އެންމެހާ ބޭކަލުންވެސް ހަވަނަ ފޮތެއްކަމުގައި މިފޮތް ލައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު 
ސަބަބެއްކަމުގައި ވެފައިވަނީ، އިމާމް މާލިކަކީ މިހަފޮތް ލިޔުއްވި ބޭކަލުންނަށްވުރެ ކުރީގެ ބޭކަލަކަށް ވެފައި، 

ފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ހަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވި، އަދި ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރުބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެ 
ބުޚާރީ އާއި،  ލް ފައިވާ ގިނަ ޙަދީޘްތަކަކީ ޞަޙީޙުއެހެންކަމުން، އެކަލޭގެފާނު "އަލްމުވައްޠާ" ގައި ގެންނަވާ

އީގައި ސާނަސުނަން އަން ، ޢުއްތިރުމިޛީ އާއިޞަޙީޙް މުސްލިމް އާއި، ސުނަން އަބީދާވުދު އާއި، ޖާމި 
 ގެ މާޖާ"ވައްޠާ" އަށްވުރެ "ސުނަން އިބްނިރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށްވުމާއެކު، މިގޮތުން ބަލާއިރު "އަލްމު

 ފައިދާ ބޮޑުވުމެވެ.

"އައްސުނަން" މިނަން ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ބޭނުންކުރައްވާގޮތް "ސުނަން އަބީދާވުދު" ގެ 
 ހިނގައްޖެއެވެ.ތަޢްރީފުގައި އިސްވެ

 މުއައްލިފު:

ބުން މާޖާ هللا ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުން ޔަޒީދު ބުން ޢަބްދުهللاއިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު
 901އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން هللا ބްދުޢަ ޒްވީނީ އެވެ. ކުންޏާއަކީ އަބޫ އަލްޤަ

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 952ޖުރައިން ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހި 

ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު
ހ.(، 927ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: ޢަލީ ބުން މުޙައްމަދު އައްޠަނާފުސީ )އ. 
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ހ.(، ޢުޘްމާން ބުން އަބީ 927ކުރު ބުން އަބީ ޝައިބާ )އ. ހ.(، އަބޫބ949ަމުޙައްމަދު ބުން ރުމްޙު )އ. 
ފަދަ އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ހިމެނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ހ.( ރަޙިމަހުމު 921ޝައިބާ )އ. 

ހ.(، އަބުލް 205ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި: މުހައްމަދު ބިން ޢީސާ އައްޞައްފާރު )އ. 
ހ.(، ސުލައިމާން ބުން ޔަޒީދު 247ބިން އިބްރާހީމް އަލްޤަޒްވީނީ އަލްޤައްޠާން )އ.  ހަސަން ޢަލީ

 ފަދަ އެތައް ބޭކަލުންނެއް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.هللا ރަޙިމަހުމު  ހ.(221އަލްޤަޒްވީނީ )އ. 

ސުނަންގެ އިތުރަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި: އައްތަފްސީރު، އައްތާރީޚް هللا މަހުއިބްނުމާޖާ ރަޙި
 މަތް ލައްވާށި!ހޫ ވަތަޢާލާ އިބްނުމާޖާއަށް ރަޙް ސުބުޙާނަهللا ހިމެނެއެވެ. 

 ސުނަން އިބްނިމާޖާއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް:

އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް "އައްސުނަން"  ވަނީهللا އެހެންވެސް ސުނަން ފޮތްތަކޭ އެއްގޮތަށް އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހު
ފިޤްހީ ބާބުތަކަށް ޙަދީޘްތައް އަތުރުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިފޮތް ދިރާސާކުރެއްވި މުޙައްމަދު ފުއާދު 

 4249ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ސުނަން އިބްނިމާޖާ ގައި هللا ހ.( ރަޙިމަހ9211ުޢަބްދުލްބާޤީ )އ. 
 ކުތުބުއްސިއްތާގެ ފަސްފޮތުގައި  ކިތާބުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި 25ޙަދީޘްވެއެވެ. އަދި އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ޙަދީޘް މިފޮތުގައިވެއެވެ. 9221ރިވާވެގެންނުވާ 

ރާވީން  2ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ ދެމެދު هللا ޞައްލަهللا ސުނަން އިބްނިމާޖާގައި، އިބްނުމާޖާ އާ ރަސޫލު
ޢަލައިހިވަސައްލަމައާ هللا ލާ ޞައްލަ އެކުލެވިގެންވާ ފަސް ޙަދީޘްވެއެވެ. ފޮތް ލިޔުއްވި މުޞަނިއްފާއި ރަސޫ

ދެމެދު ރާވީން މަދުވުމަކީ ޙަދީޘަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެކެވެ. ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިން ގިނަރަށްރަށަށް ޙަދީޘް 
ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރެއްވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބޭނުމަކީ މިފަދަ ޙަދީޘްތައް ހޯއްދެވުމެވެ. 

ގެންނަވާފައިވާ މިފަސް ހަދީޘްވެސް ގެންނަވާފައިވަނީ އަނަސްގެފާނު ކިބައިން، ކަޘީރު هللا ހުއިބްނުމާޖާ ރަޙިމަ
ބުން ސުލައިމް، ކަޘީރު ބުން ސުލައިމްގެ ކިބައިން ޖުބާރަތު ބުނުލް މުޣައްލިސް، އިބްނުމާޖާ 

މާޖާއާ ރަސޫލާއާ ރިވާކުރައްވާފައި ވަނީ ޖުބާރަތު ބުނުލް މުޣައްލިސްގެ ކިބައިންނެވެ. އެހެންކަމުން، އިބްނު 
ދެމެދުގައި ވަނީ ޖުބާރަތު ބުނުލް މުޣައްލިސް އާއި ކަޘީރު ބުން ސުލައިމް އާއި އަނަސްގެފާނެވެ. 

( މިފަސް ހަދީޘެވެ. 4919(، )2451(، )2275(، )2270(، )2290އެފަސްޙަދީޘްގެ ނަންބަރަކީ )
އާއި ކަޘީރު ބުން ސުލައިމް  ނަމަވެސް މިފަސް ޙަދީޘުގެ ސަނަދު ޟަޢީފެވެ. ޖައްބާރަތު ބުން މުޣައްލިސް

ރާވީން އެކުލެވިގެންވާ ޞައްޙަ  2އަކީ ޟަޢީފް ދެރާވީންނެވެ. އެހެންކަމުން، ސުނަން އިބްނިމާޖާގައި 
 އެއްވެސް ސަނަދެއް ނުވެއެވެ.



 އިބްނިމާޖާ ން ސުނަ   ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް

www.dhisalafiyyah.net    34 

 ގެ ބައެއް ޝަރަޙަތައް:އިބްނިމާޖާ ސުނަން 

 ހ.(.509. ޝަރްޙު އިބްނިމާޖާ: ޢަލާޢުއްދީން މުޣްލަޠާޔީ  )އ. 9

 ހ.(.517އިބްނި ރަޖަބް އަލްޙަންބަލީ: އިބްނު ރަޖަބް އަލްޙަންބަލީ )އ. . ޝަރްޙު 9

 ހ.(.9921. ޝަރްޙު ސުނަން އިބްނިމާޖާ: އަބުލްޙަސަން އައްސިންދީ )އ. 2

*** 
ْخَِِفَوَ  ََامَِت ََل

 
َسَخأ

 
َأ َََلَجَ وَ َزََعَ َلّلَلَ َل 

 
َِن َقَ فَ وَ ي ََنَخأ َِعَ يخَاَج  َوَ َ،اهَ ض َرََِيهَِاَفَِمَ اَل

 
َهَ نََإََِ،هَِبََِِلَمَ عَ للخَوَ َعَِافَِللَََمَِلخَعَِللخََيِلَِصَحَخاَِلَ ن َقَ فَ وَ ي ََنَخأ

َعَ تَ وَ َهَ ان َحَ بخَسَ  َوَ َ،مَ يخَرَِكَ َلدَ وَ َجَ ال  َارَِبَ وَ َمَ لََسَ وَ َهللَلَّلَص  ََ كََع   َوَ َ،دَ مََم  ََِلَِوَخسَ رَ وَ َهَِدَِبخََ ََهَِبَِحَخص َوَ ََلِلََِع  
 
َ أ َعَِجخ َ.يخ

*** 
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 މަރުޖިޢުތައް

املنهاج رشح صحيح مسلم ين احلّجاج: ميح ادلين انلووي، حتقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار . 1
  ـه.1241املعرفة، بريوت، بلنان، الطبعة اثلانية عرش، 

. هدي الساري مقدمة فتح ابلاري: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار السالم، الرياض، اململكة العربية 4
  ـه.1241ودية، الطبعة األوىل، السع

تدريب الراوي يف رشح تقريب انلواوي: جالل ادلين السيويط، حتقيق: أبو معاذ طارق بن عوض اهلل، دار . 3
  ـه.1242العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

، اململكة العربية السعودية، طبعة . مصطلح احلديث: حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي،  الرياض2
  ـه.1231العام اهلجري 

تدوين السنة انلبوية: حممد بن مطر الزهراين، مكتبة دار املنهاج، الرياض، اململكة العربية السعودية، . 5
  ـه.1241الطبعة اثلانية، 

داملحسن بن محد عرشون حديثا من صحيح ابلخاري دراسة أسانيدها ورشح متونها: كتب ورسائل عب. 6
العباد ابلدر: عبداملحسن بن محد العباد ابلدر، دار اتلوحيد للنرش، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

  ـه.1241الطبعة اثلانية، 

. كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة: كتب ورسائل عبداملحسن بن محد العباد ابلدر: عبداملحسن بن 1
  ـه.1241وحيد للنرش، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، محد العباد ابلدر، دار اتل

تيق ادلين انلدوي، نقله إىل العربية: السيد جاويد أمحد انلدوي، دار  األعالم املحدثني ومآثرهم العلمية:. 1
 ه.1241البشائر اإلسالمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل، 

حممد ضياء الرمحن األعظيم، أضواء السلف، الرياض، ائف األسانيد: معجم مصطلحات احلديث ولط. 9
  ـه.1245اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، 

*** 
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